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ΕΛΛΑΔΟΣ -ΤΥΝΗΣΙΑΣ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙA 
 
Οικονομία χαρακτηριζόμενη, τα τελευταία έτη, από θετικούς αναπτυξιακούς ρυθμούς και 
μακροοικονομική σταθερότητα. Η Τυνησία διατηρεί στενές οικονομικές σχέσεις με την ΕΕ (κυρίως 
Ιταλία, Γαλλία). Η δομή της Οικονομίας εμφανίζει, σταδιακά, αυξανόμενο βαθμό διαφοροποίησης, 
με έμφαση σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίας. Οι εξωτερικές εμπορικές 
σχέσεις είναι ισορροπημένες. 
Τα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης, εντούτοις, δεν κατανεμήθηκαν στην ευρύτερη κοινωνία. Η 
αυξημένη ανεργία, κυρίως νέων, και η επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης προκάλεσαν, τον 
Ιανουάριο του 2011, εκτεταμένες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας οι οποίες κατέληξαν στην πτώση του 
καθεστώτος Ben Ali. Οι επιπτώσεις της μεταβατικής περιόδου χαρακτηρίζονται από μείωση 
εσόδων τουρισμού, μεταποίησης και άμεσων ξένων επενδύσεων. 
Παρά την ανάγκη προσαρμογής που επιβάλλουν οι ανωτέρω εξελίξεις, η μακροοικονομική 
κατάσταση φαίνεται ότι διαθέτει ερείσματα σταθερότητας, όπως το χαμηλό εξωτερικό χρέος, η 
επάρκεια συναλλαγματικών αποθεμάτων και ο σχετικά χαμηλός πληθωρισμός. Επίσης, θετικό 
ρόλο εκτιμάται ότι θα διαδραματίσουν χρηματοδοτήσεις από την Παγκόσμια Τράπεζα, την ΕΕ και 
την Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης. 
 

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
Ο όγκος διμερoύς εμπορίου κινείται σε χαμηλά επίπεδα, αν και το 2011 σημείωσε σημαντική 
αύξηση 32,3% (ανήλθε σε € 94,64 εκ.). Το εμπορικό ισοζύγιο παραμένει σταθερά πλεονασματικό 
για τη χώρα μας. Το 2011 οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε € 74,21 εκ. (αύξηση 23,9%, έναντι 
του 2010), οι δε εισαγωγές από την Τυνησία σε € 20,43 εκ. (αύξηση 75,5%). 

Ελληνικές εξαγωγές (2011): καύσιμα (41,4%), πλεκτά υφάσματα (15,2%), βαμβάκι (13,1%), 

μηχανές (7,1%), δημητριακά (5,9%), ξυλεία (2,4%). Τυνησιακές εξαγωγές (2011): καύσιμα 
(24,8%), ψάρια (19,9%), λιπάσματα (13,8%), ανόργανα χημικά προϊόντα (11%), μηχανές (8,6%), 
ποδήλατα (4%), ενδύματα (3,8%). 
 

ΔΙΜΕΡΕΣ  ΕΜΠΟΡΙΟ  ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΥΝΗΣΙΑΣ 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Μεταβολή 

2010/2011 

Ελλ.Εξαγωγές (Χ) 32,60 50,10 35,10 59,36 76,20 59,91 74,21 23,86% 

Ελλ.Εισαγωγές (Μ) 21,50 18,50 26,30 32,89 26,84 11,64 20,43 75,51% 

% συνόλου εξαγωγών 0,22% 0,30% 0,20% 0,34% 0,51% 0,36% 0,35% - 

% συνόλου εισαγωγών 0,04% 0,03% 0,04% 0,05% 0,05% 0,02% 0,05% - 

Όγκος Εμπορ. (Χ+Μ) 54,20 68,70 61,40 92,25 103,04 71,55 94,64 32,27% 

Εμπ. Ισοζύγιο (Χ-Μ) 11,10 31,60 8,80 26,47 49,36 48,27 53,78 11,41% 

Πηγή: ΕΣΥΕ (ποσά σε εκ. €) 

 

Η ελληνική επιχειρηματική παρουσία στην Τυνησία αποτελείται από μικρό αριθμό 
επιχειρήσεων, κυρίως στους κλάδους της βιομηχανίας (ηλεκτρικά-ηλεκτρολογικά προϊόντα, χημικά, 

φαρμακευτικά, κλωστοϋφαντουργικά, ενδύματα) και αλιείας. Συνεργασίες ελληνικών φορέων 
στην Τυνησία πραγματοποιούνται στους τομείς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας & τεχνολογικής 
καινοτομίας (ΚΑΠΕ), χημικών & λιπασμάτων (Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.), 
διαχείρισης υδάτων (ΕΥΔΑΠ). 



 

 
Θεσμικό Πλαίσιο 

 Συμφωνία οικονομικής, τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίας (ισχύει από 26.05.1962) 

 Γενική συμφωνία οικονομικής, μορφωτικής και τεχνικής συνεργασίας (ισχύει από 05.10.1977) 

 Τουριστική συμφωνία (ισχύει από 11.01.1993) 

 Σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήματος και 
επί της ωφέλειας από κεφάλαιο (ισχύει από 29.09.10) 

 Συμφωνία αμοιβαίας προώθησης και προστασίας επενδύσεων (ισχύει από 21.04.1995) 

 Συμφωνία για συνεργασία στους τομείς της επιστήμης και τεχνολογίας (ισχύει από 21.01.2004) 

 Συμφωνία ναυτιλίας (ισχύει από 09.07.1966) 

 Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών (ισχύει από 23.12.1994) 

 
 


