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1. Η Αγορά Δημητριακών της Τυνησίας 

Στην Τυνησία οι τιμές ορισμένων βασικών καταναλωτικών προϊόντων (16 στο 
σύνολο) από τη δεκαετία του 70 καθορίζονται από το κράτος και τελούν υπό 
επιδότηση. Σε αυτά  συμπεριλαμβάνονται τα δημητριακά και οι τιμές   του 
ψωμιού, του σιταριού κ.α. ρυθμίζονται σε όλα τα επίπεδα: παραγωγή, χονδρική, 
λιανική. 

Η Τυνησιακή Κυβέρνηση ασκεί έλεγχο στις εισαγωγές των περισσότερων 
δημητριακών μέσω του αρμόδιου Οργανισμού Office des Céréales 
http://www.oc.agrinet.tn που λειτουργεί ως μονοπώλιο και φροντίζει για τον 
επαρκή εφοδιασμό της αγοράς με διεθνείς διαγωνισμούς που καθορίζουν τους 
όρους ποιότητας και λοιπές προδιαγραφές. Σύμφωνα πάντως με αναφορές η 
τιμή έχει βαρύνοντα ρόλο έναντι της ποιότητας. Το «Office des Céréales», το 
οποίο δημιουργήθηκε το 1962 με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 62-10 της 
3/4/1962 και τέθηκε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας, είναι μια 
δημόσια επιχείρηση, με νομική προσωπικότητα και οικονομική αυτονομία, και 
κατέχει μονοπώλιο στην εμπορία σιταριού. 

 Οι ιδιωτικοί μύλοι έχουν επίσης το δικαίωμα εισαγωγής σιτηρών υπό την 
άδεια του Office des Céréales.  Οι ιδιωτικές εταιρείες δεν έχουν ισχυρό κίνητρο 
να εισάγουν όταν οι διαφορές από τις διεθνείς τιμές και την καθορισμένη τιμή 
πώλησης στην εσωτερική αγορά δεν επιτρέπουν ικανοποιητικό κέρδος.  

Η Τυνησία έχει ένα από τα μεγαλύτερα κατά κεφαλήν ποσοστά 
κατανάλωσης σιτηρών στη Β. Αφρική με μέσο όρο τα 265 κιλά ανά άτομο το 
χρόνο. Επίσης εφαρμόζει πολιτική αύξησης της εγχώριας παραγωγής. Η 
τυνησιακή Κυβέρνηση επιδοτεί, για κοινωνικούς λόγους, τις τιμές στα 
δημητριακά, μια πολιτική που έχει οδηγήσει και σε αρκετές στρεβλώσεις στη 
συγκεκριμένη αγορά. Οι επιδοτήσεις τιμών στον τομέα των σιτηρών γίνονται 
μέσω του Ταμείου «Caisse des compensations» μέσω του Υπουργείου Εμπορίου. 
Οι κύριες χώρες εφοδιασμού είναι η Ρωσία, η Ουκρανία και η Ιταλία και η 
Αργεντινή στο καλαμπόκι.  Η αγορά καλαμποκιού είναι σχετικά πιο ελεύθερη. 

Το σύστημα επιδοτήσεων παρόλο που έχει ευεργετικό ρόλο για τα 
αδύναμα οικονομικά στρώματα, ασκεί αυξανόμενη πίεση στον κρατικό 
προϋπολογισμό. Κατά μέσο όρο αντιπροσώπευε το 1,3% του ΑΕΠ και το 1,8% του 
ΑΕΠ κατά την περίοδο 2011-2017.  
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Το 2021 οι βασικές τιμές παραγωγού καθορίστηκαν ως εξής:  

• Σκληρό σιτάρι: 650 τυνησιακά δηνάρια (TND)1 / τόνο 

• Μαλακό σιτάρι: 500 TND/ τόνο 

• Κριθάρι: 410 TND/ τόνο 

Οι τιμές αγοράς των τοπικών σιτηρών καθορίστηκαν ως εξής: 

• Σκληρό σιτάρι: 870 TND/ τόνο 

• Μαλακό σιτάρι: 670 TND/ τόνο 

• Κριθάρι: 560 TND/ τόνο 

Το Υπουργείο ανακοίνωσε αύξηση των τιμών των δημητριακών κατά 130 TND 
ανά τόνο για την τοπική παραγωγή για την αγροτική περίοδο 2021-2022. Το 
μέτρο αυτό, σύμφωνα με τις Αρχές της Τυνησίας, ελήφθη ώστε να εγγυηθεί τις 
συνθήκες για μια επικερδή γεωργική περίοδο, να στηρίξει τους καλλιεργητές 
σιτηρών, αλλά και να αποφύγει μια κρίση στα αποθέματα σίτου λόγω της 
ξηρασίας και της αύξησης της τιμής των εισροών. Η Τυνησιακή Ένωση Γεωργίας 
και Αλιείας (UTAP) αντιτίθεται σε μικρότερη από αυτή που είναι απαραίτητη για 
την αυτάρκεια της χώρας στα σιτηρά. 

2. Τυνησιακή παραγωγή 

Η παραγωγή δημητριακών το 2021 ήταν σε επίπεδο άνω του μέσου όρου, με 
810.000 τόνους (που αντιπροσωπεύουν αύξηση 14% σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος). 

Ανά προϊόν η τυνησιακή παραγωγή έχει ως εξής: 

Σκληρός σίτος: 750.000 τόνοι, ήτοι 93% της παραγωγής, η οποία είναι 
αυξημένη κατά  21% το 2021 σε σύγκριση με την παραγωγή του 2020 (620.000 
τόνοι). 

Μαλακός σίτος: 40.000 τόνοι, ήτοι 5% των ποσοτήτων με αύξηση κατά 33% το 
2021 σε σύγκριση με την παραγωγή το 2020 (30.000 τόνοι). 

                                                           
1 1 τυνησιακό δηνάριο = 0,31 ευρώ 
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Κριθάρι: 20.000 τόνοι ήτοι 2% των ποσοτήτων που συγκεντρώθηκαν και 
μείωση 67% το 2021 σε σύγκριση με την ίδια ημερομηνία πέρυσι.  

Ανά περιφέρεια, οι βορειοδυτικές περιφέρειες κατέγραψαν τα υψηλότερα 
επίπεδα παραγωγής, φθάνοντας τους 400.000 τόνους δηλαδή το 57% της εθνικής 
παραγωγής, ενώ οι βορειοανατολικές και κεντρικές περιφέρειες απέδωσαν 
300.000 τόνους και 50.000 τόνους αντίστοιχα, δηλαδή 36% και 7% της 
παραγωγής.

 

2.1 Προβλήματα Παραγωγής 
Τα προβλήματα της τυνησιακής παραγωγής δημητριακών μπορούν να 

συνοψιστούν στα εξής: Οι αγρότες δεν έχουν αρκετούς οικονομικούς πόρους για 
να προμηθευτούν σπόρους, οι ανά εσοδεία φυσικές καταστροφές που 
προκαλούν τυχόν πυρκαγιές, πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις σε εκμεταλλεύσεις 
σιτηρών. Επίσης, πολλές φορές η τιμή των δημητριακών δεν αρκεί για να 
καλύψει το κόστος παραγωγής. Για την αντιμετώπιση αυτών απαιτείται, 
σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς η ενίσχυση των ερευνητικών πιστώσεων για 
τη βελτίωση των συστημάτων παραγωγής και την προσαρμογή τους στα 
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περιβαλλοντικά προβλήματα, η αναδιάρθρωση της αγοράς η οικονομική βοήθεια 
τους αγρότες και η βελτίωση της ικανότητας συλλογής και αποθήκευσης. 

 
2.2 Εσοδεία ανά συλλέκτη 

• Οι ιδιώτες συλλέκτες συγκέντρωσαν περίπου 450.000 τόνους, δηλαδή 
ποσοστό 56% των συνολικών ποσοτήτων που συγκεντρώθηκαν. 

• Οι εταιρείες αλληλοβοήθειας (συνεταιρισμοί) συγκέντρωσαν περίπου 
350.000 τόνους, δηλαδή 43%. 

• Το Γραφείο Σιτηρών συγκέντρωσε 5.100 τόνους ήτοι ποσοστό 1% των 
ποσοτήτων που συγκεντρώθηκαν. Σημειώνεται ότι η παραγωγή του Γραφείου 
Σιτηρών περιορίζεται σε περιοχές που δεν διαθέτουν ιδιώτες συλλέκτες ή 
συνεταιρισμούς. 

2.3 Προοπτικές για το 2022 

Η παραγωγή το 2022 εκτιμάται ότι θα είναι μικρότερη από το 2021 λόγω της 
ξηρασίας και της περιορισμένης παραγωγής λιπασμάτων. Οι αγρότες ανέφεραν 
διαταραχές στον εφοδιασμό και αυξήσεις 30-50% στις τιμές των λιπασμάτων. 

3. Εμπορικό ισοζύγιο τροφίμων 

Το εμπορικό ισοζύγιο τροφίμων (όχι μόνο τα δημητριακά) κατέγραψε 
έλλειμμα 290,9 εκατ. USD (806,9 εκατ. TND) το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε 
σύγκριση με έλλειμμα 49,4 εκατ. USD (137,1 εκατ. TΝD) την ίδια περίοδο του 
2020. Σε αξία, οι εξαγωγές τροφίμων μειώθηκαν κατά 10,2% ενώ οι εισαγωγές 
αυξήθηκαν κατά 13,8%. Το έλλειμμα που καταγράφηκε οφείλεται κυρίως στην 
αύξηση του ποσοστού των εισαγωγών σιτηρών (+20,9 %) και στη μείωση των 
εξαγωγών ελαιολάδου (-26,9 %)2. 

4. Στόχοι πολιτικής της Τυνησίας 

Στόχος είναι να επιτευχθεί εγχώρια παραγωγή 2.900.000 τόνων σιτηρών 
ετησίως προκειμένου να επιτευχθεί αυτάρκεια. Ωστόσο, η τρέχουσα παραγωγή 
απέχει πολύ από αυτήν. 

Τα μέσα πολιτικής που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση περιλαμβάνουν 

                                                           
2 Στοιχεία εδώ Αντ/πείας Ε.Ε. 
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• εγγυημένες ελάχιστες τιμές για τους παραγωγούς, 

• επιδοτούμενοι πιστοποιημένοι σπόροι, 

• επιδότηση νερού άρδευσης 

• καθώς και την παροχή τεχνικής βοήθειας σε αγρότες που παράγουν σιτάρι σε 
αρδευόμενες εκτάσεις. 

5. Εισαγωγές δημητριακών 

Η χώρα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές σιτηρών, κυρίως μαλακού 
σίτου, ακόμη και σε χρόνια με καλή παραγωγή. Σύμφωνα με την Υπουργό 
Εμπορίου, Fadhila Rabhi, η χώρα εισάγει σχεδόν το 100% των αναγκών της σε 
μαλακό σιτάρι, το 50% των αναγκών της σε σκληρό σιτάρι και σχεδόν το 100% σε 
κριθάρι. 

Σύμφωνα με τα στατιστικά του Office des Céréales, η χώρα δαπανά 600 εκ. 
δηνάρια κάθε χρόνο για την προμήθεια σιτηρών όπως μαλακό σιτάρι, σκληρό 
σιτάρι και κτηνοτροφικό κριθάρι. 

Οι απαιτήσεις για εισαγωγές σιτηρών για την περίοδο εμπορίας 2021/22 
(Ιούλιος/Ιούνιος) προβλέπονται σε μέσο επίπεδο περίπου 3.700.000 τόνους, 
παρόμοιο με την προηγούμενη περίοδο εμπορίας. 

Το 2019, οι συνολικές εισαγωγές δημητριακών της Τυνησίας ανήλθαν στην 
αξία των 793,8 χιλιάδων δολαρίων ΗΠΑ, εκ των οποίων οι μισές προήλθαν από 
την Ουκρανία (344,366 χιλιάδες USD), ακολουθούμενη από τη Γαλλία (84,970 
χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ). Από τη Ρωσία οι τυνησιακές εισαγωγές σιτηρών 
έφθασαν τα 18,6 χιλιαδες δολάρια 

Η Τυνησία εξάγει στη Λιβύη (206 χιλιάδες USD το 2019). Το εμπορικό ισοζύγιο 
σιτηρών της Τυνησίας παραμένει ελλειμματικό κατά (-794) χιλιάδες δολάρια το 
2019. 



 

 

6. Επίπτωση πολέμου στην Ουκρανία

Η Τυνησία καλύπτει περίπου το 70% των αναγκών της σε δημητριακά από 
εισαγωγές. Το 48% των εισαγωγών σίτου προέρχεται από την Ουκρανία, 
επομένως διαγράφεται κάποιος κίνδυνος ελλείψεων ενώ από τη Ρωσία 
προέρχεται μόνο το 4%. Οι τιμές του σίτου
κράτος για τους παραγωγούς, το χονδρεμπόριο και το λιανεμπόριο γεγονός που 
συνεπάγεται και ένα σύστημα επιδοτήσεων ώστε η τελική τιμή για τον 
καταναλωτή να είναι ελάχιστη δυνατή. Ως εκ τούτου,  οι αυξήσεις των τιμών 
παγκοσμίως θα σημαίνουν πρόσθετο άμεσο οικονομικό περιορισμό στον κρατικό 
προϋπολογισμό, η βιωσιμότητα του οποίου πρέπει να αναλυθεί περαιτέρω. Σε 
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στην Ουκρανία 

Τυνησία καλύπτει περίπου το 70% των αναγκών της σε δημητριακά από 
% των εισαγωγών σίτου προέρχεται από την Ουκρανία, 

επομένως διαγράφεται κάποιος κίνδυνος ελλείψεων ενώ από τη Ρωσία 
προέρχεται μόνο το 4%. Οι τιμές του σίτου και του ψωμιού καθορίζονται από το 
κράτος για τους παραγωγούς, το χονδρεμπόριο και το λιανεμπόριο γεγονός που 
συνεπάγεται και ένα σύστημα επιδοτήσεων ώστε η τελική τιμή για τον 
καταναλωτή να είναι ελάχιστη δυνατή. Ως εκ τούτου,  οι αυξήσεις των τιμών 

οσμίως θα σημαίνουν πρόσθετο άμεσο οικονομικό περιορισμό στον κρατικό 
προϋπολογισμό, η βιωσιμότητα του οποίου πρέπει να αναλυθεί περαιτέρω. Σε 

Τυνησία καλύπτει περίπου το 70% των αναγκών της σε δημητριακά από 
% των εισαγωγών σίτου προέρχεται από την Ουκρανία, 

επομένως διαγράφεται κάποιος κίνδυνος ελλείψεων ενώ από τη Ρωσία 
και του ψωμιού καθορίζονται από το 

κράτος για τους παραγωγούς, το χονδρεμπόριο και το λιανεμπόριο γεγονός που 
συνεπάγεται και ένα σύστημα επιδοτήσεων ώστε η τελική τιμή για τον 
καταναλωτή να είναι ελάχιστη δυνατή. Ως εκ τούτου,  οι αυξήσεις των τιμών 

οσμίως θα σημαίνουν πρόσθετο άμεσο οικονομικό περιορισμό στον κρατικό 
προϋπολογισμό, η βιωσιμότητα του οποίου πρέπει να αναλυθεί περαιτέρω. Σε 
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αντίθεση με άλλες χώρες της περιοχής όπως η Αίγυπτος και η Αλγερία, τα 
αποθέματα σιτηρών στην Τυνησία είναι πολύ χαμηλά.  

Επί του παρόντος, (Μάρτιος 2022) παράλληλα με την αύξηση του 
ενεργειακού κόστους, αρχίζει να παρατηρείται και  έλλειψη βασικών προϊόντων 
διατροφής όπως το σιμιγδάλι και το αλεύρι.  Το γεγονός αυτό προκάλεσε 
διαδοχικές παρεμβάσεις του Προέδρου κ. Kaies Saied  o οποίος με σειρά 
ενεργειών και δηλώσεων διακηρύσσει την πρόθεσή του να αντιμετωπίσει το 
πρόβλημα. Το έγκυρο Αραβικό Ινστιτούτο Διευθυντών Επιχειρήσεων (IACE), 
κάλεσε την κυβέρνηση να δημιουργήσει επειγόντως μια μονάδα κρίσης για να 
εντοπίσει εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά τις πηγές προμήθειας σιτηρών καθώς 
το θέμα κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμο.  

 
7. Ελληνικές Εξαγωγές 

Η χώρα μας επίσης είναι ένας από τους βασικούς εξαγωγείς δημητριακών 
στην Τυνησία και το 2020 το τρίτο μας εξαγώγιμο προϊόν ήταν «Κωδ. 1001 Σιτάρι 
και σιμιγάδι» αξίας  16.787.235 ευρώ  ενώ το 2019 οι ελληνικές εξαγωγές σίτου 
κάλυψαν το 4,1% των αναγκών της Τυνησίας.  Ο κωδικός Σ.Ο. «1001 Σιτάρι και 
σμιγάδι» να είναι σταθερά στα τρία πρώτα εξαγώγιμα προϊόντα μας στην 
Τυνησία και αφορά στο σύνολό του σχεδόν, σκληρό σίτο. 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ 2016-2020 (Αξία σε Ευρώ) Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 2016 2017 2018 2019  2020 

1001 Σιτάρι 
και σμιγάδι 

34.554.363 23.141.943 28.121.063 14.606.063 16.487.235 

Για την εξαγωγή θα πρέπει να προηγηθεί καταγραφή της εταιρείας ως εξαγωγέα 
από το Office des Céréales με διαθέσιμα τα έγγραφα εδώ: 
http://www.oc.agrinet.tn/index.php/fr/2012-02-13-15-51-54/formulaires-a-
telecharger. Οι κατά καιρούς διεθνείς διαγωνισμοί βρίσκονται στη σελίδα “Apels 
d Offres” http://www.oc.agrinet.tn/index.php/fr/2015-11-23-13-47-26/avis-ao-fr 
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Σχετικοί Οργανισμοί  

OFFICE des CEREALES 
30 Rue Alain Savary, 1002 Cite El Khadra, Tunis, Tunisie 
PDG : Mohamed Chokri Ayachi, 00216    71780550 http://www.oc.com.tn/fr/  
 

Office de l'Elevage et des Paturages 
http://www.oep.nat.tn/index.php/fr/presentation  
 

Εταιρείες Διατροφής που εισάγουν Δημητριακά 

Ι. Ste Agro Melange Technologie       

AV HEDI NOUIRA RTE DE MONASTIR, 4003 Sousse Tunisie  

http://www.warda.tn/,  Email contact@warda.tn, amjed.sassi@rose-blanche.com  

Fax : +216 73 211 515,  φόρμα επικοινωνίας https://www.warda.tn/nous-trouver  

ΙΙ. Les Grandes Moulin de Gabes   

 BP170, Rte de Médenine  
6080, MARETH GABES Tunisie  

 Responsable : Mr.Mohamed FATHI  
Tél: 75322478 75322470, Fax: 75320394    

 Route de Medenine Boite Postale 170 
6080 Mareth Gabès, Tunisie  

Email walid.esseghaier@utic.com.tn 

ΙΙΙ. Usine Nlle de Pates Alimentaire Habib mellouli et Cie      

Fax +216 73 232 746 Call 73 233 055 

Email edex@lepidor.com.tn, lepidor@lepidor.com.tn 

http://www.lepidor.com.tn/ 
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http://www.tunisieindustrie.nat.tn/en/salon.asp?action=mask&ident=29  

https://www.facebook.com/pg/lepidor/about/?ref=page_internal 

ΙV. Ste de Nutrition du Sud  

Adresse: Rte de Mahdia Km 10. 3054 MERKEZ SEBAI SFAX. Téléphone: 74830640. 
Fax: 74830641. E-mail: nutrisud@planet.tn charfeddine.n@medimix.tn. 

 

Κατάλογος Εταιρειών Διατροφής 

Agroalimentaire Tunisie (made-in-tunisia.net)  

 

Μύλοι 
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