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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΤΥΝΗΣΙΑ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Στοιχεία Γεωγραφίας και Πληθυσμού
Έκταση

163
163.610 km2

Κλίμα

Μεσογειακό. 11,4 °°C το χειμώνα και 29,3 °C το καλοκαίρι

Ώρα

GMT + 1 - η Τυνησία, σε σχέση με την Ελλάδα, βρίσκεται μια
ώρα πίσω τους χειμερινούς μήνες και δυο ώρες πίσω τους
καλοκαιρινούς

Πρωτεύουσα

Τύνιδα (2,5 εκ. κάτοικοι)

Κύριες πόλεις

Sfax, Sousse, Bizerte, Kairouan, Gabès

Πληθυσμός (2016 εκτίμηση)

11
11.134.588

Αστικός πληθυσμός

66,4 %

Ενεργός πληθυσμός

36,5 %

Ποσοστό αναλφαβητισμού

17,2 %

Προσδόκιμο ζωής

75 έτη

Πηγές: Φορέας Προώθησης Επενδύσεων Τυνησίας / Στατιστική Υπηρεσία Τυνησίας (Foreign
(
Investment
Promotion Agency – FIPA http://www.investintunisia.tn/Fr/la
http://www.investintunisia.tn/Fr/la-tunisie-en-bref_11_210).

Με έκταση 163.610 τετρ.
ετρ. χλμ. Η Τυνησία είναι η μικρότερη σε έκταση χώρα στην
περιοχή της Βόρειας Αφρικής και μοιράζεται χερσαία σύνορα με τη Λιβύη και την Αλγερία. Η
χώρα περιβάλλεται από την Μεσόγειο και η ακτογραμμή της εκτείνεται σε μήκος 1.148 km.
Η χώρα επίσημα διαιρείται σε 24 διοικητικά διαμερίσματα (wilayat): Beja, Ben
en Arous, Bizerte,
Gabes, Gafsa, Jendouba, Kairouan
Kairouan, Kasserine, Kebili, Kef, L'Ariana, Mahdia,
Mahdia Manouba,
Medenine, Monastir, Nabeul, Sfax
Sfax, Sidi Bouzid, Siliana, Sousse, Tataouine,
Tataouine Tozeur, Tunis,
Zaghouan.Το κλίμα στο Βορρά είναι ήπιο με βροχερούς χειμώνες και ζεστά και ξηρά
καλοκαίρια ενώ στο Νότο είναι ερημικό
ερημικό.
Το γεωφυσικό ανάγλυφο αποτελείται από βουνά στο Βορρά, στο μέσο της χώρας από
πεδινές εκτάσεις και στο νότο ημιάνυδρες εκτάσεις που καταλήγουν στη Σαχάρα. Το
καλλιεργήσιμο έδαφος φθάνει στο 18.3% του συνόλου.
Η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού ζει στο βόρειο μισό της χώρας και ο νότος
είναι εξαιρετικά αραιοκατοικημένος
αραιοκατοικημένος.
Εθνική Επέτειος: 20 Μαρτίου (1956), Ημέρα Ανεξαρτησίας και τα τελευταία χρόνια έχει
καθιερωθεί ως εθνική αργία και η ημέρα επανάστασης και νεολαίας , 14 Ιανουαρίου (2011)

2. Πολιτικό Σύστημα (Πολίτευμα – Πολιτικά Κόμματα)
Το πολίτευμα της χώρας είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η παρούσα Κυβέρνηση
Κυβέ
προέκυψε από τις γενικές εκλογές της 26 Οκτωβρίου 2014 και προεδρικών εκλογών σε δυο
γύρους (στις 23 Νοεμβρίου 2014 και στις 21 Δεκεμβρίου 2014). Αποτελέσματα των
βουλευτικών εκλογών: Νidaa Tounes
Tounes: 86 έδρες & 37% των ψήφων, Ennahda:: 69 έδρες & 27,8%
27
των ψήφων, Union Patriotique L
Libre – UPL 16 έδρες, Front Populaire 15 έδρες, Afek Tunes 8
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έδρες και Congrès pour la République 4 έδρες, λοιπά κόμματα 17 και ανεξάρτητοι 2. Πρόεδρος
της Δημοκρατίας εξελέγη ο κ.Beji Caid Essebsi που έλαβε στον δεύτερο γύρο των προεδρικών
εκλογών το 55.68% των ψήφων (ο αντίπαλός του κ.Moncef Marzouki έλαβε το 44,32% των
ψήφων). Ο Πρωθυπουργός της χώρας είναι από 27.8.2016 ο κ. Youssef CHAHED. Ιστοσελίδα
της Προεδρίας http://www.pm.gov.tn.
Βασικό ρόλο στην διαμόρφωση της πολιτικοοικονομικής ζωής της χώρας έχουν και η
εργοδοτική Ένωση Tunisian Confederation of Industry, Trade and Handicrafts (Union tunisienne
de l'industrie, du commerce et de l'artisanat – UTICA). http://www.utica.org.tn/Fr/#? και η
Κεντρική Ένωση Εργαζομένων Tunisian General Labour Union (Union Générale Tunisienne du
Travail, UGTT) http://www.ugtt.org.tn/.
Η Κυβέρνηση προέβη σε οικονομικές μεταρρυθμίσεις κατόπιν συμφωνίας με ΔΝΤ και
Παγκόσμια Τράπεζα έναντι δανειοδότησης π.χ. περικοπές στις κρατικές δαπάνες και στους
μισθούς του δημόσιου τομέα, φορολογική μεταρρύθμιση, αναδιάρθρωση τραπεζικού τομέα,
αναδιάρθρωση/ιδιωτικοποίηση των μη αποδοτικών κρατικών επιχειρήσεων. Επισημαίνεται η
δυσκολία στην εφαρμογή τους εξ αιτίας των αντιδράσεων της UGTT.
Το νομικό σύστημα της Τυνησίας είναι κοσμικό βασίζεται στο ναπολεόντειο κώδικα και
προσομοιάζει στα πρότυπα της Ε.Ε.
Η Κυβέρνηση προέβη σε οικονομικές μεταρρυθμίσεις κατόπιν συμφωνίας με ΔΝΤ και
Παγκόσμια Τράπεζα έναντι δανειοδότησης π.χ. περικοπές στις κρατικές δαπάνες και στους
μισθούς του δημόσιου τομέα, φορολογική μεταρρύθμιση, αναδιάρθρωση τραπεζικού τομέα,
αναδιάρθρωση/ιδιωτικοποίηση των μη αποδοτικών κρατικών επιχειρήσεων. Σημειώνουμε ότι το
χρηματοδοτικό εργαλείο – δάνειο “Extended Fund Facility – EFF” ύψους 2,9 δις δολ. ΗΠΑ και
διάρκειας 48 μηνών εγκρίθηκε το Μάιο του 2016 με σκοπό την υποστήριξη του προγράμματος
οικονομικών μεταρρυθμίσεων: μακροοικονομική σταθερότητα, μεταρρύθμιση δημόσιου τομέα,
βελτίωση επιχειρηματικού κλίματος κ.α.

3. Εξωτερικές Σχέσεις
3.1 Τυνησία - Ευρωπαϊκή Ένωση
Στις 17/7/1995 η Τυνησία υπέγραψε τη Συμφωνία Σύνδεσης (Association Agreement) με
την Ε.Ε. βάσει της οποίας δημιουργήθηκε ζώνη ελευθέρου εμπορίου (free trade zone) για τα
βιομηχανικά προϊόντα τον Ιανουάριο του 2008 (κατάργηση δασμών για τα εισαγόμενα από την
Ε.Ε. βιομηχανικά προϊόντα). Τα τρόφιμα και τα γεωργικά προϊόντα, εκτός ολίγων περιπτώσεων ,
έχουν εξαιρεθεί από την διαδικασία αυτή – οι εισαγωγές τους στην Τυνησία επιβαρύνονται με
υψηλούς δασμούς 36%.
Η σύναψη της Συμφωνίας ALECA (Accord de Libre-Echange Approfondi et Complet Σφαιρική και σε βάθος συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών) μεταξύ Ε.Ε.-Τυνησίας αποτελεί έναν
από τους στόχους της προνομιακής εταιρικής σχέσης (Partenariat Privilegié) την οποία
συμφώνησαν Ε.Ε. – Τυνησία στις 19/11/2012. Η Συμφωνία αφορά τους ακόλουθους τομείς:
υπηρεσίες, προστασία των επενδύσεων, κατάργηση των διακρίσεων μεταξύ Τυνησίων και
Ευρωπαίων επενδυτών, μείωση/κατάργηση δασμών σε εισαγωγές προϊόντων γεωργίας και
αλιείας, απλοποίηση τελωνειακών διαδικασιών, αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών που
συνοδεύουν τα εμπορεύματα, πνευματική ιδιοκτησία, προστασία και αμοιβαία αναγνώριση
ΠΟΠ και ΠΓΕ, μηχανισμούς για την αποτελεσματική εφαρμογή των υποχρεώσεων που
απορρέουν από τη Συμφωνία. Στις 13 Οκτωβρίου 2015 παρουσία της Επιτρόπου Εμπορίου της
ΕΕ κας Cecilia Malmström άρχισαν οι διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τυνησίας και
4

ακολούθησαν προκαταρκτικές συζητήσεις (19 - 22 Οκτωβρίου 2015). Ο πρώτος πλήρης γύρος
έλαβε χώρα στην Τύνιδα από 18 – 21 Απριλίου 2016. Μετά από ένα διάστημα στασιμότητας που
οφείλετο κυρίως στην τυνησιακή πλευρά, έγινε επανεκκίνηση της διαδικασίας για την σύναψη
της συμφωνίας ALECA το φθινόπωρο του 2017, με τον ορισμό του Τυνήσιου διαπραγματευτή
κ. Hichem Ben Ahmed, Υφυπουργό Εμπορίου αρμόδιο για το εξωτερικό εμπόριο (Secrétaire
d'État auprès du ministre du Commerce chargé du Commerce extérieur), την εδώ επίσκεψη του
επικεφαλής διαπραγματευτή της Ε.Ε. κ. Ignacio Garcia Bercero, (DG Trade) και τις μεταξύ τους
συναντήσεις. Πρόθεση της τυνησιακής πλευράς είναι να δώσει έμφαση στο θέμα της
κινητικότητας των Τυνησίων επιχειρηματιών εντός πλαισίου της ALECA κάτι που η ευρωπαϊκή
πλευρά δεν φαίνεται να υιοθετεί καθώς το διαχωρίζει. Η τυνησιακή πλευρά επίσης φαίνεται να
εστιάζει ιδιαίτερα στο θέμα του αντικτύπου της συμφωνίας στην τυνησιακή παραγωγή κάτι που
την καθιστά διστακτική. Από ευρωπαϊκής πλευράς προτάθηκε η διαδικασία ολοκλήρωσης της
συμφωνίας σε τρεις γύρους διαπραγματεύσεων και η υπογραφή της πριν τη λήξη της θητείας της
αρμόδιας Επιτρόπου κας Cecilia Malmström to 2019. Αξίζει να σημειωθεί ότι φιλοδοξία της
Τυνησίας είναι να αποκτήσει μέσω της ALECA καθεστώς παρόμοιο με της Νορβηγίας 1.
Η ΕΕ-28 παραμένει ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της χώρας – ο όγκος
συναλλαγών ανήλθε σε 20,555 δις ευρώ το 2017 έναντι 19,771 δισεκ. ευρώ το 2016. Οι
εξαγωγές της Ε.Ε ανήλθαν σε 11,124 δις Ευρώ και οι εισαγωγές σε 9,431 δις Ευρώ και το
ισοζύγιο ήταν θετικό για την ΕΕ κατά 1,692 δις Ευρώ. Η Τυνησία το 2017 κατείχε την 34η θέση
όσον αφορά την κατάταξη των εμπορικών εταίρων της ΕΕ και αντιπροσωπεύει το 0,6% του
συνολικού εμπορίου της ΕΕ. Αναλυτικά το διμερές εμπόριο κατά το 2017 και συγκριτικά
παλαιοτέρων
ετών
στο
σύνδεσμο
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122002.pdf
και http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/tunisia/.
Οι εξαγωγές της ΕΕ προς την Τυνησία αφορούν κυρίως μηχανήματα και εξοπλισμό
μεταφορών (37%), είδη κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης (12%), προϊόντα χημικών και συναφών
βιομηχανιών (11,9%), βασικά μέταλλα και ορυκτά (11.2%). Οι εισαγωγές της Ε.Ε από την
Τυνησία αφορούν κυρίως μηχανήματα και εξοπλισμό μεταφορών (41,8%), είδη
κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης (24,3%) και αγροτικά προϊόντα (6,6%). Το 85% των ξένων
επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην Τυνησία είναι ευρωπαϊκών συμφερόντων (περίπου
3.000 επιχειρήσεις, 327.000 θέσεις εργασίας). Οι τυνησιακές αρχές επιδιώκουν τη διαφοροποίηση
των εμπορικών εταίρων της χώρας και την ενδυνάμωση των διπλωματικών και οικονομικών
σχέσεων και με άλλους εταίρους (π.χ. Ρωσία, Τουρκία, Ινδία, κλπ).
Από 1/1/2016 η Τυνησία συμμετέχει πλήρως στο πρόγραμμα της Ε.Ε. Horizon 2020 για
την Έρευνα και την Καινοτομία (πρώτη αφρικανική χώρα, 46 συμμετοχές το 2017) καθώς
επίσης και στο πρόγραμμα Erasmus+ (12 νέα προγράμματα συνεργασίας μεταξύ των
πανεπιστημίων κατά το 2017) γεγονός που έχει αυξήσει τις συναλλαγές μεταξύ ερευνητών,
σπουδαστών, διδασκόντων και νέων και συμβάλλει στην ανάπτυξη της καινοτομίας στη χώρα.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ η ευρωπαϊκή βοήθεια σε επιδοτήσεις προς την Τυνησία ανήλθς
κατά το 2017 σε 300 εκ. Ευρώ. Επίσης, κατά το 2017 έλαβαν χώρα και απέδωσαν καρπούς
διαπραγματεύσεις σε θέματα όπως οι αεροπορικές μεταφορές, η οικονομία και το εμπόριο και η
μετανάστευση. Στις 31 Μαρτίου 2017 υπεγράφη η Σύμβαση για τη χρηματοδότηση
προγράμματος εκπαίδευσης, κινητικότητας, έρευνας και καινοτομίας για την Τυνησία με πρώτη
δόση χρηματοδότησης ύψους 60 εκ. ευρώ.
1

https://www.tap.info.tn/en/Portal-Economy/10146853-through-dcfta
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Στις 11.12.2017 ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις Ε.Ε. – Τυνησίας επί της
συμφωνίας αεροπορικών υπηρεσιών (Open Skies) με τη μονογραφή σχετικού κειμένου από τον
επικεφαλής της τυνησιακής αντιπροσωπείας.
Βασικός στόχος της οικονομικής στρατηγικής της χώρας είναι να διπλασιαστούν οι
εξαγωγές στην Ε.Ε. ως το 2025. Παρόλο που η οικονομική διπλωματία της Τυνησίας εστιάζει
στην Αφρικανική ήπειρο όλο και περισσότερο, αναγνωρίζεται ότι η σπουδαιότητά της δε θα
ξεπεράσει αυτή της Ένωσης.
3.2 Θέση της χώρας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Περιβάλλον
Η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας Doing Business κατατάσσει την Τυνησία στην 77η
θέση (σε 190 οικονομίες) και 6η μεταξύ 20 χωρών στη ζώνη Μέσης Ανατολής και Βορείου
Αφρικής. Σε βασικούς τομείς πρέπει να εφαρμοστούν επείγουσες μεταρρυθμίσεις για την
διαμόρφωση περιβάλλοντος πιο φιλικού προς τις επιχειρήσεις π.χ. απλούστευση των
διαδικασιών για την έναρξη λειτουργίας μιας επιχείρησης (όπου η Τυνησία κατατάσσεται 103η)
και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση (κατατάσσεται 126η).
http://www.doingbusiness.org/rankings.
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, οι επιδόσεις της Τυνησίας ανά τομέα έναρξης
επιχειρηματικής δραστηριότητας έχουν ως εξής: (κέντρο η 190η χώρα, άκρο η 1η χώρα στην
κατάταξη).

Πηγή: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25654/109999-WP-DB17-PUBLICTunisia.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Η Τυνησία κατατάσσεται στην 95η θέση μεταξύ 138 χωρών στην ετήσια αναφορά Global
Competitiveness Index 2017-2018 του World Economic Forum, θέση που σηματοδοτεί
υποχώρηση της χώρας κατά 63 θέσεις σε διάστημα 7 ετών (32 η θέση στην αντίστοιχη κατάταξη
2010-2011). https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1.
Η Τυνησία από πλευράς ΑΕΠ κατατάσσεται 86 η παγκοσμίως σύμφωνα με τα στοιχεία
της Παγκόσμιας Τράπεζας. https://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table.
Από πλευράς διαφάνειας, η Τυνησία κατατάσσεται στην 75η θέση μεταξύ 175 χωρών
σύμφωνα
με
την
κατάταξη
του
Οργανισμού
Transparency
International
http://www.transparency.org/research/cpi/overview.
Τέλος, από πλευράς καινοτομίας κατατάσσεται στην 77η θέση μεταξύ 128 χωρών με
βάση το δείκτη Global Innovation Index. https://www.globalinnovationindex.org/
analysis-indicator. Στην αντίστοιχη κατάταξη του Bloomberg για το 2018, η Τυνησία
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κατατάσσεται 43η (βελτίωση κατά 2 θέσεις) και πρώτη μεταξύ των αραβικών και αφρικανικών
χωρών2.
Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη Global Entrepreneurship Index 2018 που δημοσίευσε
ο οικονομικός ερευνητικός οργανισμός Global Entrepreneurship and Development Institute –
GEDI (https://thegedi.org/), η Τυνησία κατατάσσεται στην 40ή θέση μεταξύ 137 χωρών που
περιλαμβάνονται σε αυτή. Ο δείκτης Global Entrepreneurship Index λαμβάνει υπόψη μια σειρά
παραγόντων και καταμετρά την ποιότητα της επιχειρηματικότητας και το διαμορφωμένο
υποστηρικτικό επιχειρησιακό οικοσύστημα. Η κατάταξη της Τυνησίας παρουσιάζεται
βελτιωμένη κατά 2 θέσεις και η χώρα κατατάσσεται στην 6 η θέση μεταξύ των χωρών της Μέσης
Ανατολής και Βορείου Αφρικής πάνω από την Αίγυπτο (76η), το Μαρόκο (65η), και την Αλγερία
(80η). Στον εν λόγω χώρο πρώτο κατατάσσεται το Κατάρ και ακολουθούν τα ΗΑΕ και το Ομάν.
Στην παγκόσμια κατάταξη την πρώτη θέση καταλαμβάνουν οι ΗΠΑ και ακολουθούν η Ελβετία,
ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία και η Δανία. Η κατάταξη είναι διαθέσιμη στο
σύνδεσμο https://thegedi.org/global-entrepreneurship-and-development-index/.
3.3 Συμμετοχή Τυνησίας σε Διεθνείς Οργανισμούς - Διεθνείς Συμφωνίες
Η Τυνησία θεωρείται μια διαφοροποιημένη και σε μεγάλο βαθμό ανοιχτή οικονομία. Η
Τυνησία είναι, μεταξύ άλλων, μέλος του Ο.Η.Ε., της Ένωσης Αραβικών Κρατών, του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO). Στην Τυνησία υπάρχουν γραφεία αντιπροσωπειών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΗΕ, της Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης, της Παγκόσμιας
Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την
Ανοικοδόμηση και την Ανάπτυξη (European Bank for Reconstruction and Development EBRD).
Διμερείς Συμφωνίες οικονομικού περιεχομένου: Η Τυνησία αποτελεί μέλος του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου από το 1995. Έχει συνάψει συμφωνίες εμπορίου με περίπου
60 χώρες, κάποιες εκ των οποίων περιέχουν προτιμησιακές διευθετήσεις (preferential trade
arrangements). Αναφέρουμε τις συμφωνίες με τη Λιβύη, την Αλγερία και την Τουρκία καθώς
και τη Συμφωνία Agadir (2004), η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία ζώνης ελευθέρων
συναλλαγών με την Αίγυπτο, την Ιορδανία και το Μαρόκο. Επίσης, έχει υποστηρίξει την Ένωση
του Αραβικού Μαγκρέμπ (UMA – Union du Maghreb Arab) μαζί με την Αλγερία, το Μαρόκο,
τη Μαυριτανία και τη Λιβύη η οποία προβλέπει ελεύθερο εμπόριο μεταξύ των μελών της με
ορισμένες εξαιρέσεις. Η Τυνησία το 2017 εξέφρασε την πρόθεσή της να συμμετάσχει στην
οικονομική αφρικανική ένωση “Common Market for Eastern and Southern AfricaCOMESA”στην οποία συμμετέχουν Αφρικανικά κράτη και αναμένεται σχετική επικύρωση αοπό
τη Βουλή. Γενικότερος στόχος της κυβέρνησης και ιδιαίτερα της οικονομικής διπλωματίας της
είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων με τις αφρικανικές χώρες.
Η Τυνησία συμμετέχει στο Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA),
https://www.miga.org/ μέλος της Παγκόσμιας Τράπεζας που προσφέρει στον ιδιωτικό τομέα
ασφαλιστικές εγγυήσεις για πολιτικούς κινδύνους.
Οι εμπορικές Συμφωνίες στις οποίες συμμετέχει η Τυνησία παρατίθενται στον κάτωθι
πίνακα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου – ΠΟΕ.

2

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-22/south-korea-tops-global-innovation-ranking-again-as-u-sfalls
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Πηγή: https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s341_e.pdf

3.4 Διμερείς Συμφωνίες
Μεταξύ των δύο χωρών έχουν υπογραφεί:
Πρακτικό συνεργασίας στον τομέα της σπογγαλιείας

Αθήνα, 17.01.1966, Υπ. Απόφ. 31.10.1968, ΦΕΚ
76/30.04.1969, Έναρξη ισχύος 17.1.1966
Τύνιδα, 02.03.1960, ΦΕΚ 79/18.05.1962
Ρήτρα ΜΕΚ για την ναυτιλία. Ετήσια ανανέωση
Αθήνα, 26.05.1962, Ν.Δ. 4412/4.11.1964, ΦΕΚ
213/11.11.1964. Έναρξη ισχύος 26.05.1962
Τύνιδα, 09.07.1966, Α.Ν. 133/1967, ΦΕΚ
176/01.01.1967, Ισχύς από της υπογραφής
Τύνιδα, 27.04.1976, Ν. 639/1977, ΦΕΚ
197/15.07.1977, Έναρξη ισχύος 05.10.1977
Αθήνα, 17.10.1966, Υπ. Απ. 31.10.1968, ΦΕΚ
76/30.4.1969, Έναρξη ισχύος 17.01.1966
Αθήνα, 08.07.1987, Ν. 1925/1991, ΦΕΚ
16/Α/15.02.199, Έναρξη ισχύος 01.07.1991,
Ανακ. ΦΕΚ 89/Α/21.06.1991
Τύνιδα, 19.05.1990, Υπ. Απόφ. 23.06.1992
ΦΕΚ 107/Α/01.01.1992

Εμπορική συμφωνία μετά πινάκων και ανταλλαγή
επιστολών
Συμφωνία οικονομικής, τεχνικής και επιστημονικής
συνεργασίας
Σύμβαση ναυτιλίας
Γενική συμφωνία οικονομικής, μορφωτικής και
τεχνικής συνεργασίας
Πρόσθετο Πρωτόκολλο σε εμπορική συμφωνία
2.3.1960 και Πρωτόκολλο τουριστικής συνεργασίας
Συμφωνία μορφωτικής συνεργασίας
Πρωτόκολλο σχετικά με την αντιμετώπιση της
τρομοκρατίας, ναρκωτικών και πλαστών διαβατηρίων
μετά σχετικού Πρακτικού
Τουριστική συμφωνία

Τύνιδα, 19.02.1992, Ν. 2095/1992, ΦΕΚ
188/Α/02.10.1992, Έναρξη ισχύος 11.01.1993
Τύνιδα, 31.10.1992, Ν. 2200/1994 , ΦΕΚ
48/Α/28.03.1994, Έναρξη ισχύος 23.12.1994
Τύνιδα, 31.10.1992, Ν. 3742/2009, ΦΕΚ
23/Α/13.02.2009. Έναρξη ισχύος 29.09.10

Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών
Σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας σε σχέση προς
τους φόρους επί του εισοδήματος και επί της ωφέλειας
από κεφάλαιο
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Συμφωνία αμοιβαίας προώθησης και προστασίας
επενδύσεων

Συμφωνία στον τομέα οδικών μεταφορών προσώπων
και εμπορευμάτων και διαμετακόμισης

Τύνιδα, 31.10.1992, Ν. 2183/1994, ΦΕΚ
12/Α/8.2.1994, Έναρξη ισχύος 21.04.1995, Ανακ.
ΦΕΚ 75/Α/1995
Τύνιδα, 12.04.1993, Ν. 2228/1994, ΦΕΚ
130/Α/11.08.1994, Έναρξη ισχύος 21.1.1995
Ανακ. ΦΕΚ 6/Α/25.01.1995
Αθήνα, 16.02.1994, Δεν χρήζει κύρωσης και
ισχύει από της υπογραφής της
Αθήνα, 06.07.1994, Ν. 2312/1995, ΦΕΚ
120/Α/19.06.1995, Έναρξη ισχύος 03.12.1995
Βρυξέλλες, 17.07.1995, Υπ. Απόφ. 4.6.1996,
ΦΕΚ 119/Α/17.06.1996
Αθήνα, 17.07.1996
Ν. 2553/1997, ΦΕΚ 267/Α/24.12.1997
Έναρξη ισχύος 01.02.1999
Τύνιδα, 03.09.1998, Ν. 2816/2000, ΦΕΚ
71/Α/10.3.2000, ΦΕΚ 115/Α/28.6.2004, Έναρξη
ισχύος 28.4.2004
Τύνιδα, 2.3.2001, Δεν χρήζει κύρωσης και ισχύει
από της υπογραφής της
Αθήνα, 5-6.4.2001, Υπ. Απόφ. 18.9.2002, ΦΕΚ
229/Α/2.10.2002
Αθήνα, 20.4.2001, Υπ. Ανακ. 18.6.2001, ΦΕΚ
189/17.8.2001, Ισχύει από της υπογραφής
Αθήνα, 02.09.2002, Ν. 3163/2003, ΦΕΚ
175/Α/02.07.2003, ΦΕΚ 115/Α/28.6.2004,
Έναρξη ισχύος 28.04.2004
Αθήνα, 16.12.2002, Ν. 3211/2003, ΦΕΚ
306/Α/24.12.2003, Έναρξη ισχύος 21.1.2004
Ανακ. ΦΕΚ 33/Α/9.2.2004
Τύνιδα, 7.10.2003, Ν. 3278/2004, ΦΕΚ
201/Α/25.10.2004, Έναρξη ισχύος από της
υπογραφής
Τύνιδα, 7.10.2003, Ν. 3267/2004, ΦΕΚ
183/Α/30.9.2004

Πρωτόκολλο Επιστημονικής και Τεχνολογικής
Συνεργασίας

Αθήνα, 09.05/2006
Υπ. Αποφ. 09.10.2006, ΦΕΚ 223/Α/18.10.2006

Σύμβαση δικαστικής αρωγής σε αστικές και εμπορικές
υποθέσεις και σε αποφάσεις διαιτησίας
Συμφωνία αθλητικής συνεργασίας μετά Πρωτοκόλλου
Σύμβαση περί εκδόσεως και δικαστικής αρωγής σε
ποινικές υποθέσεις
Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΟΚ και
μελών της μετά Τυνησίας
Προξενική σύμβαση
Συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας
Συμφωνία αμοιβαίας προστασίας διαβαθμισμένων
πληροφοριών
Πρωτόκολλο 7ης διευρυμένης Μικτής Διυπουργικής
Επιτροπής
Πρωτόκολλο συνεργασίας δύο ΥΠΕΞ
Συμφωνία Υπ. Άμυνας για συμμετοχή στο πολυεθνικό
κέντρο εκπαίδευσης , επιχειρήσεων υποστήριξης της
ειρήνης
Συμφωνία για συνεργασία στους τομείς της επιστήμης
και τεχνολογίας
Πρωτόκολλο διοικητικής συνεργασίας σε θέματα
δικαιοσύνης μεταξύ των δύο αρμόδιων Υπουργείων

Επίσης έχουν υπογραφεί:
 Σύμφωνο Αμοιβαίας Επιχειρηματικής Συνεργασίας μεταξύ των Εμπορικών και
Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Θεσ/νίκης και Sfax (2002).
 Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του ΕΒΕΑ και του Επιμελητηρίου της Τύνιδας.
 Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μεταξύ της ΕΡΤ και
της Ραδιοτηλεόρασης της Τυνησίας (RTT) (6.03.1993).
 Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του ΟΠΕ και του αντίστοιχου CEPEX (υπεγράφη στην
Τύνιδα στις 07.10.03 στο πλαίσιο της ΜΔΕ).
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 Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα των ΑΠΕ μεταξύ Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και του Agence National pour la Maitrise de l’ Energie (ΑΝΜΕ) (Αθήνα,
04.09.2007).
 Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διανομής Νερού
της Τυνησίας (SONEDE) και της ΕΥΔΑΠ. Αθήνα (14.05.2008).
(Πηγή: B3 Δ/νση ΥΠΕΞ)

Ελλάδα και Τυνησία υπέγραψαν στις 27-4-1976 Συμφωνία Οικονομικής, Πολιτιστικής και
Τεχνολογικής Συνεργασίας. Βάσει της Συμφωνίας αυτής, συγκαλείται ανά διετία Μικτή
Διυπουργική Επιτροπή. Η πλέον πρόσφατη σύγκληση της εν λόγω Μικτής Επιτροπής, έγινε
στην Τύνιδα υπό τον ΥΦΥΠΕΞ κ. Δ. Μάρδα 2-3.11.2016. Υπεγράφησαν Μνημόνια
Συνεργασίας μεταξύ Enterprise Greece – Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων στην Τυνησία
FIPA & Οργανισμού Προώθησης Τυνησιακών Εξαγωγών CEPEX και Συμφωνία στον τομέα
της Υγείας.

4. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Ο Τύπος στην Τυνησία είναι ως επί το πλείστον αραβόφωνος αλλά υπάρχουν και αρκετές
γαλλόφωνες εφημερίδες και περιοδικά. Οι βασικότερες πηγές ενημέρωσης είναι οι εξής:
Βασικό Ειδησεογραφικό Πρακτορείο: Agence Tunis Afrique Presse με έκδοση στα αραβικά,
γαλλικά και αγγλικά https://www.tap.info.tn/en
Ραδιόφωνο
Εθνικό Ραδιόφωνο Τυνησίας: http://www.radionationale.tn/. Διεθνές ραδιόφωνο Τυνησίας
με εκπομπές στα γαλλικά και άλλες γλώσσες RCTI http://www.rtci.tn/ Άλλα δημοφιλή
ραδιόφωνα Mosaïque FM, Shems FM, Express FM
Portal για τυνησιακούς ραδιοσταθμούς http://www.radiotunis.com/, http://www.tunisieradio.com/
Τηλεόραση
Κρατική Τηλεόραση http://www.watania1.tn/
Λοιπά κανάλια, EL HIWAR, NESSMA TV, HANNIBAL TV, ATTASSIA TV. Κόμβος
πρόσβασης στα τυνησιακά κανάλια http://www.tunisvista.com/medias/
Εφημερίδες, Περιοδικά, Ενημερωτικές ιστοσελίδες
 Assabah, Η εφημερίδα με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στην Τυνησία
http://www.assabah.com.tn/
 Al Chourouk, καθημερινή εφημερίδα http://www.alchourouk.com/
 ESSAHAFA καθημερινή εφημερίδα http://www.essahafa.tn/
 Le Presse Η μεγαλύτερης κυκλοφορίας γαλλόφωνη καθημερινή εφημερίδα
http://www.lapresse.tn/
 Le Temps, Γαλλόφωνη καθημερινή εφημερίδα με αρκετά μεγάλη κυκλοφορία
http://www.letemps.com.tn/
 Le Quotidien, http://www.lequotidien.tn/ γαλλόφωνη καθημερινή εφημερίδα
 Leaders, Περιοδικό με υψηλή αναγνωσιμότητα και κύρος (γαλλικά, αραβικά)
http://www.leaders.com.tn/
 Εβδομαδιαία περιοδική έκδοση http://www.webdo.tn/
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L'Economiste Maghrebin Περιοδικό και ηλεκτρονική σελίδα με μεγάλη επισκεψιμότητα
εστιάζει σε οικονομικά θέματα (γαλλικά) http://www.leconomistemaghrebin.com/
African Manager ενημερωμένη ηλεκτρονική έκδοση (γαλλικά, αραβικά, αγγλικά)
http://africanmanager.com/site_eng/?v=947d7d61cd9a
Business News, με οικονομική, επιχειρηματική και πολιτική ενημέρωση
http://www.businessnews
businessnews.com.tn/ (γαλλικά)
Έβδομαδιαία έντυπη και ηλεκτρονική Έκδοση http://www.realites.com.tn/(γαλλικά)
http://nawaat.org/portail/en
en/ Ανεξάρτητο blog, μια συλλογική πλατφόρμα ενημέρωσης
που απηχεί κριτικές απόψεις της τυνησιακής πολιτικής και κοινωνικής ζωής (γαλλικά,
αραβικά, αγγλικά).
Ηλεκτρονική Έκδοση, έμφαση στην οικονομία και χρηματιστήριο
https://www.ilboursa.com/
Ηλεκτρονική Έκδοση http://www.tunisiefocus.com /
Οικονομική Επιθεώρηση www.entreprises-magazine.com
Πολιτική και Οικονομική Επιθεώρηση https://www.tunisienumerique.com/
Ηλεκτρονική Έκδοση http://kapitalis.com/tunisie/ (γαλλικά)
Ηλεκτρονική Έκδοση http://www.tekiano.com/
Ηλεκτρονική Έκδοση http://www.tunivisions.net/
Ηλεκτρονική Εφημερίδα σε αραβική και γαλλική. http://www.lexpertjournal.net/fr/
Ηλεκτρονική Εφημερίδα
φημερίδα σε αραβική http://ar.lemaghreb.tn/

ΟΙ κάτωθι σύνδεσμοι παρέχουν πρόσβαση στις ιστοσελίδες των ΜΜΕ της Τυνησίας.
http://www.abyznewslinks.com/tunis.htm
http://www.abyznewslinks.com/tunis.htm, http://www.onlinenewspapers.com/tunisia.htm
http://www.pressetunisienne.com/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΝΗΣΙΑΣ

1. Γενικά Στοιχεία, Εξέλιξη της Τυνησιακής Οικονομίας κατά το 2017,
Προοπτικές
Η Τυνησία γνώρισε μια μέτρια ανάκαμψη το 2017, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει
αυξημένους μακροοικονομικούς κινδύνους και υψηλή ανεργία. Το χρέος εξακολούθησε να
αυξάνεται, ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε και η τα διεθνή συναλλαγματικά αποθέματα στις αρχές
του 2018 επαρκούσαν για λιγότερο από τρεις μήνες εισαγωγών. Συγκεκριμένα, η οικονομική
ανάπτυξη σχεδόν διπλασιάστηκε στο 1,9% το 2017 σε σχέση με το 2016, καθώς η εμπιστοσύνη
ενισχύθηκε χάρη στη βελτίωση της ασφάλειας και την πρόοδο της κυβέρνησης ενότητας με την
εφαρμογή της πολιτικής των μεταρρυθμίσεων. Ωστόσο, οι επενδύσεις και οι εξαγωγές
σημείωσαν θετική αλλά όχι την αναμενόμενη εξέλιξη. Η ανάπτυξη αναμένεται να φθάσει το
2,4% το 2018, βοηθούμενη από μια καλή γεωργική περίοδο και μια ανάνηψη στον τομέα της
μεταποίησης και του τουρισμού. Το ποσοστό ανεργίας παραμένει υψηλό, άνω του 15%,
επηρεάζοντας ιδιαίτερα τη νεολαία, τις γυναίκες και τον πληθυσμό των εσωτερικών περιοχών.

2.

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
Παρατίθεται πίνακας με τα βασικά οικονομικά στοιχεία της τυνησιακής οικονομίας:
Πίνακας 1: Βασικά οικονομικά μεγέθη της τυνησιακής οικονομίας

Ονομαστικό ΑΕΠ (δις US$)
ΑΕΠ (δις US$ σε ΡΡΡ)
Μεταβολή του ΑΕΠ (%)
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (US$ σε PPP)6
Ανεργία (% και κατά μέσο όρο)
Μέσος ετήσιος πληθωρισμός (%)

2014
47,063
127,9
2,3%
11.600
14,9
5,5

2015
43,157
129.3
1,1%
11.600
15
4,9

2016
42,0633
130,6 4
1%5
11.800
14
3.8

2017
42,063
135.9
1,9%
12,000
15,4%

Δημόσιο Χρέος ως % του ΑΕΠ
Εξωτερικό χρέος (σε δισεκ. US$)
Εξαγωγές αγαθών (σε δισεκ. US$) fob

50,8
26,405
16,841

54,6
25,456
14,159

59
28.93
12,88

71%

Εισαγωγές αγαθών (σε δισεκ. US$) fob

23,403

19,103

17,75

14.22
19.57

Έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου (σε δισεκ. US$)
Συναλλαγματική Ισοτιμία
Διεθνή συναλλαγματικά αποθέματα (δισεκ. US$)

6,562
0,434
7,395

4,945
0,465
7,085

4,87
0,411
6,322

5,35
0,355
5.699

5,3%
31.05

Πηγές: The World Factbook, IMF, The World Bank

3

https://data.worldbank.org/country/tunisia
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ts.html
5
http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/06/12/pr17217-imf-executive-board-completes-first-review-under-effarrangement-with-tunisia, http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=TUN#
6
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ts.html
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3. Εξέλιξη και Ανάλυση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών
3.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, δημόσιο χρέος, κρατικός προϋπολογισμός, έλλειμμα
Η Τυνησία από πλευράς ΑΕΠ κατατάσσεται 81η παγκοσμίως. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
τυνησιακής στατιστικής Αρχής, το ΑΕΠ της Τυνησίας αναπτύχθηκε με ρυθμό 1,9% κατά το
2017, εξέλιξη θετική καθόσον τα δύο προηγούμενα έτη είχε κυμανθεί γύρω στο 1%. Η άνοδος
αυτή αποδίδεται στην αυξημένη εμπορική δραστηριότητα και συγκεκριμένα στις
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, στον τουρισμό, την εστίαση και τις μεταφορές. Θετική ήταν και
η συμβολή της γεωργίας (2,5% έναντι -8,1% το 2016). Αντίθετα, αρνητική συμβολή είχε ο
τομέας των μη μεταποιητικών βιομηχανιών (-3,2%) κυρίως λόγω της υποχώρησης του τομέα
εξόρυξης πετρελαίου και των ορυχείων.
Ο κρατικός προϋπολογισμός για το έτος 2017 έφθασε τα 34,45 δις δηνάρια έναντι 29,54 δις
δηνάρια το 2016, ήτοι ήταν αυξημένος κατά 14,9% (5,14 δις δηνάρια). Σε ότι αφορά στους
πόρους του προϋπολογισμού, αυτοί αποτελούνταν κατά 70% από ίδια έσοδα και κατά 30% από
εσωτερικό ή εξωτερικό δανεισμό. Τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,55 δις δηνάρια,
κυρίως λόγω υψηλότερων εταιρικών φόρων ύψους 950 εκ. δηναρίων και ΦΠΑ ύψους ενός δις
δηναρίων. Η συμβολή της ατομικής φορολόγησης παραμένει χαμηλή και συμβάλλει στο 10,7%
των εσόδων.
Οι δαπάνες του προϋπολογισμού, κατανεμήθηκαν ως εξής: 62,5% αφορούσαν διοικητικές
δαπάνες, 16,5% επενδυτικές δαπάνες, 20,6% για την εξυπηρέτηση του χρέους και 0,4% για
εξωτερικά δάνεια που μετακυλίονται στις δημόσιες επιχειρήσεις.
Η συνολική αύξηση δαπανών του προϋπολογισμού 5,14 δισ. δηναρίων
οφείλεται
κυρίως στην αύξηση των διοικητικών – διαχειριστικών δαπανών κατά 3,12 δις δηνάρια και του
λογαριασμού εξυπηρέτησης του χρέους κατά 1,89 δις δηνάρια. Σε ότι αφορά τις διοικητικές
δαπάνες, το μισθολογικό κόστος του δημόσιου τομέα έφθασε το 14,7% στο ΑΕΠ, ήτοι το 59,3%
των κρατικών εσόδων και ξεπερνά κατά 2,57 φορές τις δαπάνες για επενδύσεις. Το
δημοσιονομικό έλλειμμα για το έτος 2017 ανέρχεται σε 5,98 δις δηνάρια ή 6,1% του ΑΕΠ
έναντι 5,51 δις το 2016.
Το δημόσιο χρέος ακολούθησε ανοδική πορεία και έφθασε τα 67,9 δις δηνάρια στο τέλος
του 2017 ήτοι 69,6% του ΑΕΠ έναντι 55,9 δις ευρώ και 61,9% του ΑΕΠ το 2016. Το δημόσιο
χρέος αποτελείται κατά 68% από το εξωτερικό χρέος και κατά 32% από το εγχώριο χρέος.
Η Κεντρική Τράπεζα της Τυνησίας προς αντιμετώπιση της τραπεζικής χρηματοδοτικής
στενότητας και της ανοδικής τάσης του πληθωρισμού προέβη, την άνοιξη του 2017 σε δύο
διαδοχικές αυξήσεις του βασικού επιτοκίου το οποίο και διαμορφώθηκε στο 5% από 4,25%.
Σημειώνεται ότι εντός του 2018 το βασικό επιτόκιο αυξήθηκε κατά 75 μονάδες βάσης από 5%
σε 5,75%. Ο μέσος ετήσιος δείκτης για το επιτόκιο της χρηματαγοράς αυξήθηκε από 4,25% το
2016 σε 4,86% το 2017.
Τέλος, σε ότι αφορά στο χρηματιστήριο της Τύνιδας, σημειώνεται ότι οι συναλλαγές σε
αυτό κινήθηκαν ανοδικά κατά το 2017 και ο δείκτης Tunindex, κατέγραψε αύξηση κατά
14,45%, έναντι αύξησης κατά 8,86% το προηγούμενο έτος.
3.2 Γεωργία/Αγροτική Παραγωγή
Η αγροτική παραγωγή αποτελεί έναν εκ των βασικών πυλώνων της τυνησιακής
οικονομίας, συνεισφέροντας κατά 9% έως 10% στο ΑΕΠ της χώρας και κατά 9% στο σύνολο
των εξαγωγών. Πρόσφατα, ο Τυνήσιος υπουργός Γεωργίας, Αλιείας και Υδάτων
κ. Samir
Taieb, ανακοίνωσε ότι η αγροτική παραγωγή για το 2018 αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση
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κατά 10,9%, έναντι της μικρής αύξησης κατά 2,5% που σημειώθηκε το 2017. Τα έσοδα από τις
εξαγωγές ελαιολάδου, εσπεριδοειδών, χουρμάδων και λοιπών γεωργικών προϊόντων αναμένεται
να ξεπεράσουν, για πρώτη φορά, τα έσοδα από τον τουρισμό.
Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την παραγωγή ελαιολάδου, σύμφωνα και με τον Τυνησιακό
Οργανισμό Ελαιολάδου, η εφετινή παραγωγή είναι λίαν ικανοποιητική και αναμένεται να
κυμανθεί μεταξύ 260 έως 280 χιλιάδων τόνων. Σημειώνεται ότι η προηγούμενη ελαιοκομική
περίοδος 2016-2017 είχε αποδώσει μόλις 100.000 τόνους. Οι εξαγωγές τυνησιακού ελαιολάδου
υπολογίζονται να ανέλθουν στις 200.000 τόνους εκ των οποίων 25.000 συσκευασμένο
ελαιόλαδο, με κύριες αγορές την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βόρεια Αμερική, ενώ υπάρχει
στόχευση και σε ανερχόμενες αγορές ελαιολάδου όπως η Ρωσία, η Ινδία, η Ιαπωνία και
αφρικανικές χώρες. Τα έσοδα από την εξαγωγή ελαιολάδου προϋπολογίζονται σε 2 δις
τυνησιακά δηνάρια, ήτοι 700 εκ. ευρώ περίπου.
Σε ότι αφορά την εσωτερική κατανάλωση, αυτή εκτιμάται να προσεγγίσει τους 60.000
τόνους, έναντι της συνήθους ετήσιας κατανάλωσης που κυμαίνεται από 30.000 έως 35.000
τόνους. Η τόνωση της εσωτερικής ζήτησης υποβοηθείται και από την πτώση της τιμής, η οποία
εκτιμάται να διαμορφωθεί μεταξύ 9 και 11 τυνησιακών δηναρίων το λίτρο (3,1 έως 3,8 Ευρώ
περίπου). Οι ευνοϊκές προοπτικές για την αγροτική παραγωγή και δη την ελαιοπαραγωγή
κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές καθόσον συμβάλλουν στη βελτίωση του εισοδήματος των
αγροτικών περιοχών οι οποίες μαστίζονται και από υψηλά ποσοστά ανεργίας.
Πρόσβαση τυνησιακού ελαιολάδου στην ευρωπαϊκή αγορά: Αναφέρθηκε το επίσημο
αίτημα της Τυνησίας τον περασμένο Σεπτέμβριο για παράταση και για το 2018 των αυτόνομων
εμπορικών μέτρων που είχαν τη μορφή έκτακτης βοήθειας για την Τυνησία και τα οποία
προβλέπουν την εισαγωγή στην Ε.Ε. χωρίς δασμούς 35.000 τόνων τυνησιακού ελαιολάδου
ετησίως για τα έτη 2016 και 2017.
Το δεύτερο σημαντικότερο αγροτικό προϊόν της Τυνησίας είναι οι χουρμάδες, η εξαγωγή
των οποίων γνώρισε αύξηση κατά 25% σε σχέση με την προηγούμενη εσοδεία φθάνοντας τους
110.00 τόνους και σε αξία τα 570 εκ. τυνησιακά δηνάρια.
Το διατροφικό ισοζύγιο της χώρας πάντως γνώρισε μεγάλη διεύρυνση του ελλείμματος
που και στο τέλος του 2017 έφθασε τα 1,35 δις τυνησιακά δηνάρια (450 εκ. ευρώ περίπου) 7,
έναντι 1,075 δις τυνησιακά δηνάρια (358 εκ. ευρώ περίπου) το 2016. Οι βασικότερες αιτίες ήταν
η αύξηση κατά 22,1% των αγροδιατροφικών προϊόντων και η υποτίμηση του τυνησιακού
νομίσματος. Οι εισαγωγές στον εν λόγω τομέα έφθασαν το 9,3% των συνολικών εισαγωγών
έναντι του 9,1% κατά το 2016. Αυξημένες ήταν οι εισαγωγές ζάχαρης (80%) φυτικών ελαίων
(59%), τσαγιού και καφέ (67%), γαλακτοκομικών κατά 90%, σίτου και αραβόσιτου κατά 22%.
Και σκληρού σίτου κατά 15%.
Οι εξαγωγές λοιπών φρούτων έφθασαν τα 24,3 χιλιάδες τόνους με εκτιμώμενα έσοδα
61,6 εκ. δηνάρια Τυνησίας.
Οι εξαγωγές ιχθυηρών έφθασαν τα 411 εκ. τυνησιακά δηνάρια έναντι εισαγωγών ύψους
149 εκ. δηναρίων. Ο τομέας της αλιείας προσφέρει 51.350 θέσεις εργασίας και έχει μεγάλη
κοινωνική σημασία καθώς ο αλιευτικός στόλος αποτελείται από μικρά σκάφη και συνεισφέρει
περίπου 200 εκ. ευρώ στην τυνησιακή οικονομία.

7

https://africanmanager.com/site_eng/tunisia-food-balance-deficit-exceeds-1300-md-in-2017/?v=947d7d61cd9a
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3.3 Βιομηχανία
Ο τομέας της βιομηχανίας απασχολεί το 33% του πληθυσμού, κατά το 2017 εκτιμάται ότι
συνέβαλε στο σχηματισμό του ΑΕΠ κατά 25.9%. Σύμφωνα με το Υπουργείο Βιομηχανίας και
Εμπορίου, (http://www.tunisieindustrie.nat.tn/en/tissu.asp) οι βιομηχανικές επιχειρήσεις που
απασχολούν 10 και άνω εργαζομένους ανέρχονται σε 5.385 από τις οποίες οι 2.351 είναι
αποκλειστικά εξαγωγικές.
Αναλυτικότερα η διάρθρωσή του έχει ως εξής:
Τομείς
Αποκλειστικά Λοιπές
Σύνολο
%
Εξαγωγικές
214
889
1,103
20.5%
Βιομηχανίες Τροφίμων
17
396
413
7.7%
Δομικά Υλικά, Κεραμικά και Γυαλί
178
469
647
12.0%
Μεταλλουργία και Σχετικές Κατασκευές
227
119
346
6.4%
Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός
138
435
573
10.6%
Χημικά Προϊόντα
1,306
271
1,577
29.3%
Κλωστοϋφαντουργία και Ρουχισμός
21
173
194
3.6%
Ξυλεία και Προϊόντα αυτής
175
66
241
4.5%
Δερματα και Υποδηματοποιία
75
216
291
5.4%
Λοιπές Βιομηχανίες
2,351
3,034
5,385
100%
Σύνολο
Πηγή: Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου, http://www.tunisieindustrie.nat.tn/en/tissu.asp

Στις επιχειρήσεις αυτές απασχολούνται 507.243 εργαζόμενοι.
Το σύνολο των επιχειρήσεων με ξένη συμμετοχή είναι 1.585 εκ των οποίων 976 είναι
100% ξένης ιδιοκτησίας. 1.304 είναι αμιγώς εξαγωγικές. Οι τελευταίες έχουν ιδρυθεί βάσει του
επενδυτικού νόμου ως μέσο προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων, παράγουν στην Τυνησία με
διάθεση της παραγωγής αποκλειστικά στο εξωτερικό και απολαμβάνουν προνομιακής
φορολογικής μεταχείρισης.
Βασικοί τομείς της παραγωγής στην Τυνησία αποτελούν η κλωστοϋφαντουργία και τα
φωσφάτα
Φωσφάτα (φωσφορικά άλατα): Τα φωσφάτα χρησιμοποιούνται κυρίως σε λιπάσματα και
ζωοτροφές και αποτελούν μια από τις κύριες πηγές συναλλάγματος στη χώρα. Το 90% της
παραγωγής υπόκειται σε επεξεργασία για την παραγωγή λιπασμάτων, τα οποία εξάγονται σε
περισσότερες από 50 χώρες. Η Τυνησία είναι η 5η παραγωγός χώρα φωσφάτων διεθνώς αλλά οι
επαναλαμβανόμενες απεργίες καθόλη σχεδόν τη διάρκεια του 2017 και η αναστολή λειτουργίας
των εργοστασίων είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής. Η επιχείρηση φωσφάτων
Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG), http://www.cpg.com.tn που ιδρύθηκε το 1896, έχει
ετήσια παραγωγική ικανότητα 8 εκ. τόνων. Η παραγωγή φωσφάτων κυμάνθηκε μεταξύ 7 και 8
εκατομμύρια τόνους από το 2007 έως το 2010, με ετήσιες επενδύσεις μεταξύ 50 και 100 εκατ.
δηναρίων και ετήσιο κύκλο εργασιών από 400 εκατομμύρια έως 1,5 δισεκατομμύρια δηνάρια.
Οι μαζικές προσλήψεις (αύξηση του προσωπικού κατά 70% το χρονικό διάστημα 2011 - 13)
αύξησε το κόστος ανά τόνο φωσφάτων της Τυνησίας. H μείωση της παραγωγής φωσφάτων
αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιδείνωσης του εμπορικού ισοζυγίου και του ελλείμματος του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο επηρεάζει άμεσα τα συναλλαγματικά αποθέματα.
Oι εξαγωγές φωσφορικών αλάτων και παραγώγων κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2018
μειώθηκαν κατά 14% σε τρέχουσες τιμές και κατά 17,5% σε σταθερές τιμές (χαμηλότεροι όγκοι
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εξαγωγής). Η Τυνησία δεν μπόρεσε να επωφεληθεί από την άνοδο των διεθνών τιμών πώλησης,
ιδίως λόγω των διακυμάνσεων των τιμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιώνΗ κατάσταση
στον τομέα είναι πολύ δύσκολη και οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως η σημαντική
μείωση της παραγωγής σε σχέση με την εντυπωσιακή αύξηση του εργατικού δυναμικού και των
διαφόρων παραγόντων κόστους της παραγωγής, των μεταφορών και άλλων υπηρεσιών. Η
παραγωγή φωσφορικών αλάτων ανερχόταν περίπου σε 4 εκατομμύρια τόνους το 2017,
αντιπροσωπεύοντας μόνο το 50% της ονομαστικής παραγωγικής ικανότητας, δηλαδή της τάξης
των 8 εκατομμυρίων τόνων. Ο στόχος που έχει θέσει η κυβέρνηση είναι να φθάσει τα 6,5
εκατομμύρια τόνους το 2018, στόχος είναι πολύ φιλόδοξος και δύσκολος να επιτευχθεί, λόγω
των επαναλαμβανόμενων απεργιών που σημειώθηκαν τους πρώτους μήνες του έτους 8.
Κλωστοϋφαντουργία: Ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας εξακολουθεί να είναι υψηλής
έντασης εργατικού δυναμικού και επικεντρώνεται σε εργασίες συναρμολόγησης. Η Τυνησία ήδη
αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό από ασιατικές χώρες χαμηλού εργατικού κόστους όπως Κίνα και
Βιετνάμ, ενώ οι συνδικαλιστικές διεκδικήσεις, οι καταλήψεις και οι απεργίες μετά την
καθεστωτική αλλαγή της 14ης Ιανουαρίου 2011 οδήγησαν εταιρίες να φύγουν από την Τυνησία
και να εγκατασταθούν σε άλλες χώρες, όπως στο Μαρόκο και την Τουρκία.
3.4 Τουρισμός
Ο αριθμός των ξένων τουριστών στην Τυνησία αυξήθηκε κατά 23% το 2017 σε
σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, γεγονός που δείχνει ότι ένας
από τους σημαντικότερους κλάδους της τυνησιακής οικονομίας ανακάμπτει έπειτα από το
ισχυρό σοκ που πέρασε έπειτα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2015.
Πολλές ευρωπαϊκές χώρες που είχαν εκδώσει ταξιδιωτικές οδηγίες μετά τις
τρομοκρατικές επιθέσεις του 2015 προέβησαν σε αναθεώρηση αυτών κατά το 2017, με τις
περισσότερες να θεωρούν ασφαλείς τις τουριστικά αναπτυγμένες ζώνες της χώρας δηλαδη τις
περιοχές Mahdia - Monastir - Sousse - Hammamet - Nabeul - Tunis - Bizerte - Tabarka, Djerba
και την παράκτια ζώνη μεταξύ Djerba και Zarzis τηρουμένων των σχετικών μέτρων
αυτοπροστασίας. Αναφέρουμε κατ΄αρχήν το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, και
τις σκανδιναβικές χώρες. Επίσης, όλοι οι μεγάλοι ταξιδιωτικός οργανισμός (Thomas Cook, TUI)
επανεκκινησαν τις δραστηριότητές τους στη χώρα εντός του 2018.
Ο τουρισμός συμβάλλει περίπου κατά 8% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της
Τυνησίας, ενώ συνολικά (συμπεριλαμβανομένου του αναπτυξιακού αποτελέσματος και σε
άλλους τομείς) το 13,7%, παρέχει χιλιάδες θέσεις εργασίας και αποτελεί βασική πηγή ξένο
νόμισμα. Oι τουρίστες που επισκέπτονται την Τυνησία προέρχονται κυρίως από τη Γαλλία, τη
Γερμανία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Λιβύη και την Αλγερία. Τις χρονιές πριν την
καθεστωτική αλλαγή (14/1/2011), το 75% περίπου των τουριστών ήταν Ευρωπαίοι.
Συνολικά 7,05 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν την Τυνησία κατά τη διάρκεια του
2017 και τα τουριστικά έσοδα της Τυνησίας αυξήθηκαν κατά 16,3% φθάνοντας τα 2,7 δισ.
δηνάρια (1,09 δισ. δολ. ΗΠΑ). Ο αριθμός των Ευρωπαίων τουριστών αυξήθηκε κατά 19,5%
στα 1,664 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα στοιχεία. Ο αριθμός των Γάλλων επισκεπτών αυξήθηκε
κατά 45,5% (570 χιλιάδες), οι Ρώσοι τουρίστες έφθασαν τις 515 χιλιάδες, οι Γερμανοί τις 182
χιλιάδες (+40,8%) οι Βέλγοι τις 50 χιλιάδες και οι Κινέζοι τις 19 χιλιάδες την ίδια περίοδο. Ο
αριθμός των επισκεπτών των Αλγερινών αυξήθηκε κατά 40,5% ξεπερνώντας τα 2.5 εκατ.
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επισκέπτες9. Κατά το 2018 αναμένεται η επανάκαμψη σε αριθμούς αφίξεων και έσοδα σε
επίπεδα προ του 2015 και ίσως και σε ανώτερα.
3.5 Πληθωρισμός
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή εμφανίζει ανοδική τάση από το Φεβρουάριο του 2016, ο
οποίος επιταχύνθηκε το 2017 και έφθασε στο μέγιστο το Δεκέμβριο του 2017 στο 6,4%. Ως
ετήσιος μέσος όρος, ο πληθωρισμός διαμορφώνεται για το σύνολο του 2017 στο 5,3%,
σημειώνοντας έτσι μια απότομη ανάκαμψη μετά από μια πτωτική τάση τα τελευταία τέσσερα
χρόνια: 6,1% το 2013, 5,5% το 2014, 4,9% το 2015 και 3,7% το 2016.
Ο ετήσιος ρυθμός του υφέρποντος πληθωρισμού, εκτός από τα τρόφιμα, ποτά και την
ενέργεια, ανερχόταν σε 5,5%. Οι τιμές των προϊόντων που δεν υπόκεινται σε κρατικό έλεγχο
αυξήθηκαν κατά 6,1%, ενώ αντίστοιχα, οι τιμές των προϊόντων που η τιμολόγησή τους
καθορίζεται από τη διοίκηση αυξήθηκαν κατά 2,7%.
3.6 Ενέργεια
Η Τυνησία δεν διαθέτει σημαντικά αποθέματα υδρογονανθράκων όπως οι γειτονικές της
χώρες Αλγερία και Λιβύη. Τα εκτιμώμενα αποθέματα πετρελαίου είναι 400 εκ. βαρέλια. Η
κυβέρνηση διατηρεί τον έλεγχο ορισμένων «στρατηγικών» τομέων της οικονομίας (π.χ. του
χρηματοπιστωτικού τομέα, των υδρογονανθράκων, του εθνικού αερομεταφορέα, της
εκμετάλλευσης των υδάτινων πόρων, της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού
αερίου).
Η παραγωγή πετρελαίου έχει μειωθεί κατά μέσο όρο από 5,5 εκατομμύρια τόνους ετησίως
στη δεκαετία του 1980 στους 4.5 εκατομμύρια τόνους ετησίως στη δεκαετία του 1990 και 3.5
εκατομμύρια τόνους ετησίως στη δεκαετία του 2000. Η μείωση οφείλεται στο γεγονός ότι η
παραγωγή από τις δύο μεγαλύτερες και παλαιότερες πετρελαιοπηγές της Τυνησίας, την El
Borma στο νότο και την Ashtart στον Κόλπο της Γκαμπές διαρκώς μειώνεται. Ο ρυθμός της
μείωσης της παραγωγής επιταχύνθηκε μετά την επανάσταση, από 3,8 εκατ. τόνους το 2010 σε
3,3 εκατ. τόνους το 2012 και περίπου 3 εκατ. τόνους το 2013, γεγονός που οφείλεται εν μέρει
στις συνδικαλιστικές διεκδικήσεις των εργαζομένων (καταλήψεις και απεργίες). Η βασική
κρατική εταιρεία εκμετάλλευσης και εμπορίας πετρελαίου είναι η Tunisian National Oil
Company (ETAP), http://www.etap.com.tn. Οι πετρελαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται
στη χώρα είναι η ιταλική ΕΝΙ η αυστριακή OMV καθώς και οι Perenco και Serinus Energy.
Το 2017, η Τυνησία ήταν υποχρεωμένη να εισάγει το ήμισυ των ενεργειακών αναγκών της,
λόγω του ελλείμματος πρωτογενών ενεργειακών πόρων το οποίο φθάνει το 7% ετησίως, ενώ
παράλληλα η ζήτηση αυξάνεται κατά 2% ετησίως. Η κατάσταση αυτή έχει επηρεάσει αρνητικά
το ενεργειακό ισοζύγιο, δεδομένου ότι το ποσοστό ενεργειακής ανεξαρτησίας μειώθηκε από
94% το 2010 σε 51% το 201710. Η Τυνησία επιδιώκει να δημιουργήσει μια πολιτική ενεργειακής
μετάβασης να ξεπεραστεί αυτή η δύσκολη κατάσταση, η οποία επικεντρώνεται στην αύξηση της
ενεργειακής απόδοσης και της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας, την ανάπτυξη της
ανανεώσιμης ενέργειας, το φυσικό αέριο και άλλων μηχανισμών που θα επιτρέψουν στην
Τυνησία να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας κατά 30% έως το 2030.Πιο συγκεκριμένα, οι
τυνησιακές αρχές επιδιώκουν αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα
κατά 7% το 2020 και 12% το 2030 και τη μείωση των εκπομπών CO² κατά 48% το 2030. Για να
9
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αντιμετωπίσει την αυξανόμενη ζήτηση, η Τυνησία συνεχίζει την κατασκευή σταθμών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο τομέας της ενέργειας είδε το 2017 την πρώτη πρόσκληση υποβολής προσφορών για την
κατανομή των αδειών βάσει του νόμου 2015-12, για την παραγωγή εναλλακτικής ενέργειας από
ιδιώτες επενδυτές. Παρόμοιες προσκλήσεις ακολούθησαν το Μάϊο του 2018 για μονάδες
παραγωγής 1.000 MW11 έτσι ώστε το 2020 να επιτευχθούν οι στόχοι που ανακοινώθηκαν από
την Τυνησία στο πλαίσιο της COP21. Το 2017, η ΕΕ ενέκρινε ένα νέο πρόγραμμα στήριξης για
την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση για δράσεις για
την προώθηση της πράσινης οικονομίας. Η Τυνησία είναι επίσης μια από τις τέσσερις χώρες της
περιοχής γειτονίας που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο πρωτοβουλίας ενεργειακής απόδοσης που
δρομολόγησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Διεύρυνση και την Πολιτική Γειτονίας σε
συνεργασία με διεθνείς δωρητές.
Σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, το ενεργειακό πλάνο της Τυνησίας για τις επόμενες
δεκαετίες βασίζεται σε τρεις άξονες: Βραχυπρόθεσμα (ως το 2020) υπάρχει η στόχευση για την
δρομολόγηση όλων των απαραίτητων έργων παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, μεσοπρόθεσμα
(ως το 2030) την ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών, και μακροπρόθεσμα (ως το 2050) την
επιτυχή μετάβαση σε μια «πράσινη» οικονομία.
3.7 Αγορά Εργασίας
Ελάχιστος Εγγυημένος Μισθός
Ώρες εργασίας
Μισθός
Ωρομίσθιο
305,586 Τυν. Δηνάρια
1, 763 Τυν. Δηνάρια
40 ώρες
357,136 Τυν. Δηνάρια
1, 717 Τυν. Δηνάρια
48 ώρες
Ελάχιστος Εγγυημένος Μισθός στη γεωργία (ημερομίσθιο): 13,736 TND
Πηγή: Π.Δ. 2015-1763/ JORT No 91 / 13.11. 2015, Foreign Investment Promotion Agency,
http://www.investintunisia.tn/Fr/publications_21_196_D10#.Vl2XTb9mXZs

H κυριότερη συνδικαλιστική οργάνωση της χώρας είναι η UGTT (Union General des
Travailleurs Tunisien) στην οποία ανήκει το 1/3 του εργατικού δυναμικού. Οι μισθοί και οι
συνθήκες εργασίας προκύπτουν μετά από διαπραγμάτευση μεταξύ της UGTT και της Εθνικής
Ένωσης Εργοδοτών UTICA.
Στην Τυνησία, το 67% του πληθυσμού ζει σε αστικές περιοχές,. Αν και οι προσλήψεις
στον δημόσιο τομέα αυξήθηκαν μετά το 2011, η ανεργία συνεχίζει να είναι ένα σημαντικό
πρόβλημα εξ αιτίας της μειωμένης οικονομικής δραστηριότητας και της επιβράδυνσης του
ρυθμού ανάπτυξης. Το εργατικό δυναμικό της χώρας ανέρχεται σε περίπου 3,9 εκ.
εργαζομένους. Η ανεργία σήμερα αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας.
Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 15,4%, ήτοι παρέμεινε πάνω από το όριο του
15% στο οποίο κυμαίνεται κατά την τελευταία τριετία. Ο αριθμός των προς αναζήτηση εργασίας
ατόμων έφθασε τις 639.000 το δ΄τρίμηνο του 2017 έναντι 628.000 το γ΄τρίμηνο και έναντι
632.000 στα τέλη του 2016. Ο αριθμός των ανέργων πτυχιούχων ανέρχεται στο 41% του
συνολικού άνεργου πληθυσμού (264.000 το δ΄τρίμηνο του 2017 έναντι 270.000 το γ΄τρίμηνο και
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έναντι 262.000 στα τέλη του 2016). Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός έφθασε τα 3,48 εκ. εκ των
οποίων τα 2,56 εκ. είναι άνδρες και τα 913 εκ. γυναίκες.
Το σχέδιο ανάπτυξης 2016-2020 θέτει την απασχόληση ως προτεραιότητα για όλους
τους φορείς της αναπτυξιακής διαδικασίας και την καθιστά έναν από τους σημαντικότερους
στόχους των τομεακών πολιτικών, καθώς και την εφαρμογή προγραμμάτων με στόχο την
τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και τη διευκόλυνση της ένταξης των ατόμων που
αναζητούν εργασία στην αγορά εργασίας. Το 2017, η κυβέρνηση ξεκίνησε, με την υποστήριξη
του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO), την ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής για την
απασχόληση12.
3.8 Εξωτερικό Εμπόριο της Τυνησίας κατά το 2017
To έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Τυνησίας έφθασε στο ρεκόρ των
10,1 δισεκατομμυρίων δηναρίων το 2017 ή 10,3% του ΑΕΠ, υπερβαίνοντας το ανώτατο όριο
του 9,2% το 1993 και το 8,9% που σημειώθηκε το 2014 και το 2015. Πρέπει να σημειωθεί,
ωστόσο, η βελτίωση του ισοζυγίου των υπηρεσιών κατά 29,8% και 870 εκ. δηναρίων λόγω της
ανάκαμψης των τουριστικών εσόδων κατά 17,7% (έσοδα 2,79 δις δηνάρια). Η διεύρυνση του
ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών είχε αρνητικές συνέπειες σε διάφορα
επίπεδα, ιδίως τη μείωση των συναλλαγματικών αποθεμάτων σε 94 ημέρες εισαγωγής αγαθών
στο τέλος του 2017 σε σύγκριση με 147 ημέρες στο τέλος του 2010, καθώς και την υποτίμηση
του δηναρίου το 2017 κατά τουλάχιστον 19% έναντι του Ευρώ και 6,1% έναντι του δολαρίου
ΗΠΑ.
Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της Τυνησίας, το εμπορικό έλλειμμα της
χώρας κατά το 2017 παρουσίασε αύξηση και διαμορφώθηκε στα 15,592 δις. τυνησιακά δηνάρια
(TND) ήτοι 5,19 δις Ευρώ περίπου, το υψηλότερο που έχει σημειωθεί στο εξωτερικό εμπόριο
της χώρας. Το έλλειμμα του 2016 είχε ανέλθει στα 12.601 δις TND, περίπου 4,2 δις ευρώ. Το
σύνολο των εξαγωγών έφθασε τα 34, 426 δις TΝD (11,4 δις ευρώ περίπου) και το σύνολο των
εισαγωγών τα 50, 018 TΝD (16,6 δις ευρώ περίπου). Ο ρυθμός αύξησης των εισαγωγών ήταν
μεγαλύτερος (+19.8%) έναντι αυτού των εξαγωγών (+18.1% ). Το ποσοστό κάλυψης εισαγωγών
μειώθηκε στο 68,8% έναντι 69,8% το 2016.
Μεγάλο ποσοστό του ελλείμματος οφείλεται στο ενεργειακό έλλειμμα το οποίο αποτελεί
το 25,9% του γενικού και ανήλθε στο ύψος των 4,033 δις TND το 2017 έναντι 2,704 δις TND το
201613. Οι εισαγωγές προϊόντων ενέργειας αυξήθηκαν κατά 39.9% το 2017 με τις εισαγωγές
ακατέργαστου πετρελαίου να φθάνουν τα 787.2 εκ. TΝD έναντι 641.2 εκ. TΝD το 2016 και των
διυλισμένων προϊόντων τα 3,748 δις TΝD έναντι 2,339 δις το 2016. Οι εισαγωγές εκτός
ενεργειακών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 17.5%. Οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων και
βασικών προϊόντων διατροφής αυξήθηκαν κατά 20.8% κυρίως λόγω των αυξημένων εισαγωγών
σιτηρών. Επίσης αυξήθηκαν οι εισαγωγές σε οι πρώτες ύλες και ημιεπεξεργασμένα προϊόντα
κατά 23.5%, καθώς και οι εισαγωγές των ορυκτών προϊόντων και παραγώγων κατά 23.8%. Οι
εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών εκτός τροφίμων αυξήθηκαν κατά 18% και οι κατηγορίες που
παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση ήταν αυτές των επιβατικών αυτοκινήτων με 9.2%, των
αιθέριων ελαίων και αρωμάτων με 16.5% και των πλαστικών ειδών με 16.9%.
Σε ότι αφορά στις εξαγωγές, η αύξηση που σημειώθηκε αφορούσε τους περισσότερους
τομείς, ήτοι της ενέργειας κατά 24,6%, των αγροτικών προϊόντων κατά 20,9% που οφείλεται
12
13
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στις αυξημένες εξαγωγές ελαιολάδου (αξίας 1 δις περίπου TΝD έναντι 872,4 εκ. TΝD το 2016)
και των χουρμάδων. Οι εξαγωγές του τομέα μηχανολογικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού
αυξήθηκαν κατά 20,4%, της κλωστοϋφαντουργίας και δερμάτων κατά 16,3% και των
κατασκευαστικών βιομηχανιών κατά 15,1%. Αντιθέτως μείωση κατά 1,6% παρουσίασαν οι
εξαγωγές του νευραλγικού τομέα των ορυκτών υλικών και φωσφάτων.
Σε ότι αφορά τους εμπορικούς εταίρους της χώρας, το μεγαλύτερο έλλειμμα
παρουσιάζεται στο διμερές εμπόριο με την Κίνα (- 4,4 δις ΤΝD), Ιταλία (- 2,1 δις TΝD),
Τουρκία (- 1,85εκ. TΝD), Ρωσία (- 1,1 δις TΝD) και Αλγερία (-681.1 εκ. TΝD).
Αντίστροφα οι χώρες με τις οποίες το διμερές εμπόριο της Τυνησίας παρουσιάζει τα
μεγαλύτερα πλεονάσματα είναι η Γαλλία η οποία αποτελεί και τον πρώτο εμπορικό εταίρο (2,9
δις TΝD), η Λιβύη (866.4 TΝD), και η Μ. Βρετανία (152.4 TΝD).
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΕ και του ΔΝΤ ο όγκος των διεθνών
εμπορικών συναλλαγών της Τυνησίας ανήλθε σε 29,759 δις ευρώ αυξημένος κατά 3,3%. Οι
εξαγωγές γνώρισαν αύξηση κατά 2,7%, και διαμορφώθηκαν στα 11,967 δις Ευρώ. Αντίστοιχα,
οι εισαγωγές γνώρισαν ελαφρώς μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή κατά 3,8% και
διαμορφώθηκαν στα 17,792 δις Ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα 5,825 δις
ευρώ.
Εξωτερικό εμπόριο της Τυνησίας τα τελευταία έτη (Ποσά σε δις ευρώ)

Εισαγωγές

2014
18,848

2015
18,399 Μεταβολή -2.4%

2016
17,149 Μεταβολή
-6.8%

2017
17,792 Μεταβολή
3.8%

Εξαγωγές

12,053

12,115 Μεταβολή 0.5%

Εμπορικό
ισοζύγιο
Όγκος
εμπορίου

-6,794

-6,284 Μεταβολή 7.5%
30,515 Μεταβολή 1.3%

11,648 Μεταβολή
-3.9%
-5,501 Μεταβολή
-12.5%
28,797 Μεταβολή
-5.6%

11,967 Μεταβολή
2.7%
-5,825 Μεταβολή
5.9%
29,759 Μεταβολή
3.3%

30,515

Πηγές: IMF, E.E. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122002.pdf

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΝΤ οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Τυνήσιας για το
2017 είχαν ως εξής: Εισαγωγές: ΕΕ 28, Κίνα, Τουρκία, Αλγερία, ΗΠΑ, Ρωσία, Αζερμπαϊτζάν,
Βραζιλία, Αίγυπτος, Ινδία. Εξαγωγές: ΕΕ 28, Αλγερία, Λιβύη, ΗΠΑ, Ελβετία, Τουρκία,
Μαρόκο, Ινδία, Μπαγκλαντές, ΗΑΕ. Γενικά, οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Τυνησίας
είναι χώρες της Ε.Ε. όπως η Γαλλία 29.32% του όγκου εμπορίου, Η Ιταλία (18,45%), η
Γερμανία (10,49%) και η Ισπανία (4,97%). Η ΕΕ παρότι αποτελεί μακράν τον μεγαλύτερο
εμπορικό εταίρο της Τυνησίας, το έλλειμμα που παρουσιάζεται εις βάρος της τελευταίας είναι
χαμηλό (9.2% του συνολικού εμπορικού ελλείμματος και 4,5% αν εξαιρεθούν τα ενεργειακά
κόστη). Αντίθετα, με την Κίνα και την Τουρκία το εμπορικό έλλειμμα της Τυνησίας είναι
ιδιαίτερα μεγάλο και αντιπροσωπεύει το 28,5% και 14,8% του συνολικού ελλείμματος
αντίστοιχα.
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Κυριότεροι Εμπορικοί Εταίροι Τυνησίας 2017
Όγκος
Εμπορίου
Εταίρος

Εισαγωγές
%

Σύνολο

Αξία σε
Εκ. €
29.759

1 ΕΕ 28

19,052

64

Εταίρος

Εξαγωγές
Αξία σε
Εκ. €
17,792

%

Εταίρος

Σύνολο
100.0
Σύνολο
9,657
54,3
1 ΕΕ 28
1 ΕΕ 28
2 Κίνα
1,658
5,6
1,632
9,2
2 Κίνα
2 Αλγερία
3 Αλγερία
1,258
4,2
847
4,8
3 Τουρκία
3 Λιβύη
4 Τουρκία
1,016
3,4
838
4,7
4 Αλγερία
4 ΗΠΑ
6 ΗΠΑ
828
2,8
567
3,2
5 ΗΠΑ
5 Ελβετία
5 Ρωσία
470
1,6
447
2,5
6 Ρωσία
6 Τουρκία
7 Ελβετία
451
1,5
377
2,1
7 Αζερμπαϊτζάν
7 Μαρόκο
8 Αζερμπαϊτζάν 378
1,3
336
1,9
8 Βραζιλία
8 Ινδία
9 Λιβύη
378
1,3
310
1,7
9 Αίγυπτος
9Μπαγκλαντές
10 Ινδία
366
1,2
277
1,6
10 Ινδία
10 ΗΑΕ
Πηγή: IMF http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122002.pdf
100

Αξία σε
Εκ. €
11,967

%

9,395

78,5

421

3,5

347

2,9

262

2,1

252

2,1

169

1,4

151

1,3

89

0,7

75

0,6

72

0,6

100.0

Τα βασικά εξαγόμενα προϊόντα της Τυνησίας για το 2017 ήταν Ηλεκτρικά μηχανήματα και
εξοπλισμός, ρουχισμός και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, ορυκτά καύσιμα, υποδήματα,
ελαιόλαδο, οχήματα, μηχανολογικός εξοπλισμός, οπτικά μηχανήματα, πλαστικά. Τα βασικά
εισαγόμενα προϊόντα ήταν μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός, αυτοκίνητα, πλαστικά,
πετρελαιοειδή, δημητριακά, φαρμακευτικά, σίδηρος και χάλυβας, βαμβάκι.

4. Κρατικός Προϋπολογισμός
Ο Προϋπολογισμός του 2018 εγκρίθηκε από το τυνησιακό κοινοβούλιο στις 9/12 και
περιλαμβάνει μέτρα μείωσης του εμπορικού ελλείμματος της χώρας και αύξησης των δημοσίων
εσόδων που επηρεάζουν και τις ευρωπαϊκές εξαγωγές. Τα βασικότερα έχουν ως εξής: i. Επιβολή
τελωνειακών δασμών σε αγροτικά προϊόντα που εξαιρούνταν από 0% σε 15%, σε συγκεκριμένα
προϊόντα που υπόκειντο σε δασμούς 15% σε 27%, και 36% για τα προϊόντα διατροφής. Αύξηση
τελωνειακών δασμών σε άλλες κατηγορίες από 20% σε 30%. Συνεχίζουν να εξαιρούνται από
δασμούς βελτιωτικά προϊόντα της αγροτικής παραγωγής (όπως λιπάσματα και εντομοκτόνα) τα
οποία θεωρούνται αναγκαία για την ανάπτυξη του τομέα. ii. Αύξηση φόρου εισαγωγής για
καταναλωτικά προϊόντα από 10 σε 15% για το 2018 και 2019. iii. Αναπροσαρμογή και εξίσωση
προς τα πάνω των φόρων κατανάλωσης για όλα τα προϊόντα στα οποία επιβάλλεται. iv. Αύξηση
ΦΠΑ κατά μια μονάδα για όλες τις κατηγορίες και διαμόρφωσή του στα περισσότερα προϊόντα
στο 19%.
Επιπλέον, επήλθε αύξηση των τελωνειακών δασμών επί συγκεκριμένων τουρκικών
εισαγόμενων προϊόντων για δύο έτη αρχής γενομένης από 1.1.2018
Όσον αφορά τις επενδύσεις, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος εταιρειών αναθεωρήθηκε
προς τα άνω από 25% σε 35% από το 2019 για το οικονομικό έτος 2018 για τις εταιρείες που
εκπροσωπούν ξένα εμπορικά σήματα με σύμβαση franchise και των οποίων το ποσοστό
ενσωμάτωσης είναι κάτω από το 30%, όπως οι μεγάλοι έμποροι λιανικής πώλησης και οι
αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. Ο συντελεστής της παρακράτησης φόρου στην πηγή αυξήθηκε
επίσης από 5% σε 10% για τα φυσικά πρόσωπα, τους μη κατοίκους καθώς και για τις
οικονομικές οντότητες εγκατεστημένες στην Τυνησία με την εξαίρεση των μερισμάτων που
διανέμονται από πλήρως εξαγωγικές εταιρείες.
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Επιδιώκεται η στρατηγική μεταρρύθμισης των δημόσιων υπηρεσιών και συγκράτηση
των δαπανών μισθοδοσίας με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης των δημόσιων αποδοχών στον
προϋπολογισμό, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η
εφαρμογή αυτής της στρατηγικής ξεκίνησε με τη δρομολόγηση δύο προγραμμάτων πρόωρης
συνταξιοδότησης και διαπραγματεύσεων αναχώρησης για τη δημόσια υπηρεσία.
Από την πλευρά των εσόδων, η φορολογική μεταρρύθμιση συνεχίζεται, ιδίως μέσω της
μείωσης των απαλλαγών και των μέτρων ΦΠΑ κατά της φοροδιαφυγής, την προώθηση των
ηλεκτρονικών πληρωμών και αναδιοργάνωση των δομών ελέγχου και είσπραξης των φόρων.
Εκτός από τις μεταρρυθμίσεις δημοσιονομικής εξυγίανσης, η κυβέρνηση δεσμεύεται να
ενισχύσει τις ιδιωτικές επενδύσεις και να δημιουργήσει ανάπτυξη και απασχόληση μέσω
αποφασιστικών μέτρων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως την
απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για τη χορήγηση αδειών και τη φορολογική
διοίκηση, τη χορήγηση οικονομικών κινήτρων και φορολογικών πλεονεκτημάτων για
επενδύσεις σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και τη βελτίωση της υποδομής για το εμπόριο,
μεταξύ των οποίων και του λιμένα της Τύνιδας λιμάνι Radès.

5. Οικονομικό-Επιχειρηματικό Περιβάλλον
Σύμφωνα με την τρέχουσα κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη διευκόλυνση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας “Ease of Doing Business survey” η Τυνησία κατατάσσεται
στην 77η θέση μεταξύ 190 οικονομιών έχοντας βελτιώσει τη θέση της κατά πολύ σε σχέση με
προηγούμενα έτη (126η και 101η) http://www.doingbusiness.org/rankings.
To 1996 η Τυνησία επικύρωσε τη Συμφωνία Σύνδεσης (Association Agreement) με την
Ε.Ε. βάσει της οποίας δημιουργήθηκε ζώνη ελευθέρου εμπορίου (free trade zone) για τα
βιομηχανικά προϊόντα τον Ιανουάριο του 2008 (κατάργηση δασμών για τα εισαγόμενα από την
Ε.Ε. βιομηχανικά προϊόντα).
Δασμολόγιο: υποχρεωτικά συμπίπτουν τα 8 πρώτα ψηφία του δασμολογικού κωδικού
ευρωπαϊκού και τυνησιακού δασμολογίου – οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι ο
κωδικός
είναι
σωστός
στην
ακόλουθη
βάση
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=el&Taric=&QuotaA
uthorities=false&EndPub=&MeasText=&Area=&Regulation=&LangDescr=&MeasType=&Sim
Date=20111029&StartPub=&OrderNum=&GoodsText=&ContextPath=&Level=&Expand=false
Βάσει της Τελωνειακής Συμφωνίας Ε.Ε.-Τυνησίας, τα τυνησιακά τελωνεία μπορούν να
απαιτήσουν τα αποδεικτικά έγγραφα για την παροχή του πιστοποιητικού EUR.1 προκειμένου να
μην επιβάλλουν δασμούς. Τα τρόφιμα και τα γεωργικά προϊόντα έχουν εξαιρεθεί από την
διαδικασία αυτή και υπάρχουν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ Τυνησίας και Ε.Ε., για την
επέκταση των μέτρων μείωσης των δασμών και στα προϊόντα αυτά στο πλαίσιο σύναψης
σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών (Accord de libre échange complet et
approfondi – ALECA).
Οι τυνησιακές εταιρίες έχουν την δυνατότητα εισαγωγής πρώτων υλών χωρίς να
καταβάλουν φόρους και δασμούς, π.χ. οι καθόλα εξαγωγικές εταιρίες (entreprises totalement
exportatrices, 70% του κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές, για ορισμένες χρονιές
κατ'εξαίρεση το 50%) έχουν δικαίωμα εισαγωγής προϊόντων π.χ. εξοπλισμός, πρώτες ύλες,
ημιτελή προϊόντα για την παραγωγή, υπό προϋποθέσεις, χωρίς δασμούς και φόρους, (βλ.
http://www.finances.gov.tn/themes/DGAFF/liens/entrep_export.pdf σελ.2). Το αν η εταιρία
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εισάγει το προϊόν χωρίς φόρους και δασμούς ως "εξοπλισμό" εξαρτάται από τις ενέργειες της
ίδιας της εταιρίας.
Η βάση market access database (http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm) της
Ε.Ε. ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα αναφέρει εκτός από το δασμολόγιο τις
διαδικασίες και τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την εξαγωγή και τις εισαγωγέςεξαγωγές προϊόντων σε 8ψήφιο δασμολογικό κωδικό μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε.
και της Τυνησίας σε ετήσια βάση. Στα εισαγόμενα προϊόντα επιβάλλεται επίσης Customs
Service Fee. Eπισημαίνουμε το ενδεχόμενο να υπάρξουν απροειδοποίητες αλλαγές π.χ. στον
φόρο κατανάλωσης. Το δασμολόγιο είναι επίσης προσβάσιμο σε όλους τους ενδιαφερομένους
μέσω του ιστοτόπου των τελωνείων http://www.douane.gov.tn/index.php?id=667 η βάση όμως
δεν είναι επικαιροποιημένη.
Ιδιαίτερα σημαντική βοήθεια στις εταιρείες που ενδιαφέρονται να εξάγουν στην Τυνησία
και άλλες μεσογειακές χώρες είναι το EuroMed Trade Helpdesk που ιδρύθηκε πρόσφατα από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το International Trade Center. Μέσω δωρεάν εγγραφής παρέχονται
βασικές πληροφορίες για την αγορά, τους δασμούς και τις διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής.
EuroMed Trade Helpdesk: euromed.macmap. Χρήσιμη για το εμπόριο και τις εξαγωγές με την
Τυνησία είναι και η ενημέρωση που παρέχεται από την Ε.Ε. στις ιστοσελίδες
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/tunisia/
και
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm.
Αν τα εισαγόμενα προϊόντα απευθύνονται στην εσωτερική αγορά της Τυνησίας,
επιβάλλονται οι ακόλουθοι φόροι, ανάλογα με το προϊόν: ΦΠΑ, FODEC o οποίος είναι
επαγγελματικός φόρος και αναφέρεται στην ανάπτυξη του βιομηχανικού ανταγωνισμού, A.I.R.
10% (Avance Impot sur le Revenu) ο οποίος αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις,
προκαταβάλλεται, όπως δηλώνει το όνομά του, και επιστρέφεται/αφαιρείται, θεωρητικά, στο
τέλος της λογιστικής χρήσης και ενδεχομένως, ανάλογα με το προϊόν, μικρότεροι φόροι. Ο
φόρος κατανάλωσης (droit de consοmmation) επιβάλλεται σε είδη πολυτελείας βλ.
http://www.douane.gov.tn/index.php?id=604. Ο φόρος A.I.R. ανέρχεται σε 10% της τελικής
τιμής του προϊόντος, και αφού έχουν επιβληθεί φόροι και δασμοί, με αποτέλεσμα ο φόρος να
εκτιμάται στο 30% της αρχικής τιμής του προϊόντος. Όσον αφορά ελληνικά προϊόντα που
θίγονται από την επιβολή φόρου A.I.R., αναφέρουμε χαρακτηριστικά τις πλάκες μαρμάρου. Τα
τυνησιακά τελωνεία έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν τους φόρους όχι βάσει των τιμών των
τιμολογίων που συνοδεύουν τα εμπορεύματα αλλά βάσει διεθνών τιμών.
Για εκτενέστερη παρουσίαση του οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος της
Τυνησίας, παραπέμπουμε στον Επιχειρηματικό Οδηγό του Γραφείου μας στην ηλεκτρονική
πύλη http://agora.mfa.gr/ (http://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/60144).

6. Προβλήματα που συναντούν οι ξένες επιχειρήσεις
Προστατευτικές πολιτικές και παραδασμολογικά εμπόδια με στόχο τον περιορισμό των
εισαγωγών, για λόγους προστασίας της εγχώριας παραγωγής και με σκοπό την μείωση των
συναλλαγματικών εκροών. Στα παραδασμολογικά εμπόδια περιλαμβάνονται α) πολύπλοκες
διαδικασίες εισαγωγής προϊόντων όπως το τσιμέντο, β) επιβολή των φόρων κατανάλωσης de
facto μόνο στις εισαγωγές και όχι στην εγχώρια παραγωγή. Οι υψηλοί εσωτερικοί φόροι έχουν
ως αποτέλεσμα την παράνομη εισαγωγή προϊόντων από γειτονικές χώρες.
Η εισαγωγή φαρμάκων για τη δημόσια υγεία στην Τυνησία πραγματοποιείται από την
Κεντρική Φαρμακαποθήκη (Pharmacie Centrale) κατόπιν προκήρυξης διεθνών διαγωνισμών. Η
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Κεντρική Φαρμακαποθήκη απαιτεί από τους εξαγωγείς να επωμιστούν τα κόστη που
προκύπτουν από την διολίσθηση του τυνησιακού δηναρίου έναντι του ευρώ. Γαλλία και Ισπανία
παρέπεμψαν το θέμα στην αρμόδια Επιτροπή Market Access Committee στις Βρυξέλλες η οποία
απεφάνθη ότι η συγκεκριμένη πρακτική δεν αποτελεί παραβίαση της Συμφωνίας Σύνδεσης
Τυνησίας – Ε.Ε. Δεν υπήρξαν αντιδράσεις από ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες.
Για ορισμένα είδη εταιριών (οι ρυθμίσεις αφορούν κυρίως αυτές που απευθύνονται στην
εσωτερική αγορά) απαιτείται η συμμετοχή Τυνήσιου συνεταίρου σε ποσοστό που ξεπερνάει το
50%. Ο αναπτυξιακός νόμος βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης.
Σύμφωνα με την τυνησιακή νομοθεσία, η πληρωμή των εισαγωγών, με ορισμένες
εξαιρέσεις, γίνεται με την διαδικασία (irrevocable) letter of credit ή Cash Against Documents
και δεν είναι δυνατή η προπληρωμή των εμπορευμάτων με αποτέλεσμα αυξημένα κόστη
συναλλαγής και μεγαλύτερο ρίσκο για τους εξαγωγείς.
Προβλήματα ξένων επενδυτών: έλλειψη υποδομών, απεργίες, γραφειοκρατία, διαφθορά,
καθυστερήσεις στο λιμάνι Rades της Τύνιδας, εσωτερικοί φόροι στις πρώτες ύλες, συνεχείς
αυξήσεις στους μισθούς εξ αιτίας συνδικαλιστικών διεκδικήσεων, δυσκολία εύρεσης
κατηρτισμένου προσωπικού, χαμηλή παραγωγικότητα, υποχρέωση συνεργασίας με Τυνήσιο για
ορισμένες κατηγορίες επενδύσεων.
ΔΑΣΜΟΙ
Σε μια προσπάθεια ελέγχου των εισαγωγών για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου
ελλείμματος και των χαμηλών συναλλαγματικών αποθεμάτων, η Τυνησία αύξησε την 1η
Ιανουαρίου 2018 τους δασμούς στα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα (σε όλα τα γεωργικά
προϊόντα οι δασμοί αυξήθηκαν από 0% σε 15%, σε ορισμένα γεωργικά προϊόντα ο δασμός
έφθασε το 36%, και στα βιομηχανικά προϊόντα από 20% έως 30%). Ενώ, χάρη στη συμφωνία
σύνδεσης, οι βιομηχανικές εξαγωγές της ΕΕ δεν επηρεάζονται, πολλά γεωργικά προϊόντα της ΕΕ
αντιμετωπίζουν αυξημένο δασμό (κατεψυγμένος τόνος, ακτινίδιο, μέλι, μήλα, σύκα, ανανάδες,
αβοκάντο και μάνγκο). Συνολικά, οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων της ΕΕ αξίας 3,6 εκατ.
Ευρώ σημείωσαν αύξηση δασμών από 20% σε 36%.
ΜΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Από τον Οκτώβριο του 2017 η Τυνησία εφαρμόζει ένα σύνολο νέων μη δασμολογικών
φραγμών για τον περιορισμό των εισαγωγών. Παρά το γεγονός ότι το διμερές εμπορικό
έλλειμμα της Τυνησίας με την ΕΕ είναι χαμηλό, καθώς είναι ο κύριος εμπορικός εταίρος, οι
εξαγωγές της ΕΕ επηρεάζονται ιδιαίτερα από τα μέτρα αυτά τα οποία έχουν ως εξής:
• Απαγόρευση χορήγησης πίστωσης για την εισαγωγή αγαθών. Από τον Οκτώβριο του
2017 η Κεντρική Τράπεζα απαγορεύει στις εμπορικές τράπεζες να χορηγούν πίστωση για την
εισαγωγή ενός καταλόγου 220 προϊόντων που θεωρούνται μη απαραίτητα
(συμπεριλαμβανομένων καλλυντικών, αλκοολούχων ποτών, ηλεκτρικών συσκευών, τροφίμων,
δομικών υλικών, σχολικών προμηθειών και έτοιμων ενδυμάτων) .
• Δήλωση εξαγωγής. Από τον Οκτώβριο του 2017, η Τυνησία υποχρεώνει τους
εισαγωγείς να υποβάλλουν τη δήλωση εξαγωγής από τη χώρα προέλευσης για έναν μακρύ
κατάλογο προϊόντων. Ο ισχυρισμένος στόχος είναι να καταπολεμηθεί η τιμολόγηση, ιδίως από
την Κίνα. Παρά τις επανειλημμένες ανησυχίες της ΕΕ, η Τυνησία δεν συμφώνησε να απαλλάξει
τα προϊόντα της ΕΕ.
• Πιστοποιητικό ελεύθερης πώλησης. Από τον Οκτώβριο του 2017 οι εισαγωγείς
καλλυντικών, παιχνιδιών και σχολικών προμηθειών καλούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό
ελεύθερης πώλησης στη χώρα προέλευσης. Στην περίπτωση των καλλυντικών, το αίτημα αυτό
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ισχύει από το 2016. Η Τυνησία δεν κοινοποίησε το νέο μέτρο στον ΠΟΕ, παρά το αίτημα της ΕΕ
να το πράξει.
• Καθυστερήσεις για προϊόντα που υπόκεινται σε τεχνικούς ελέγχους. Από τον Οκτώβριο
του 2017 τα προϊόντα που υποβάλλονται σε τεχνικούς ελέγχους δεν μπορούν πλέον να
εκκαθαρίζουν τελωνειακά - με προσωρινή έγκριση από το Υπουργείο Εμπορίου - προτού
καταστούν διαθέσιμα τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου, τα οποία μπορεί να διαρκέσουν
έως και 2-6 μήνες.

7. Ξένες Επενδύσεις στην Τυνησία
Οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις στην Τυνησία κατά το 2017 σημείωσαν αύξηση κατά 12,8%
φθάνοντας τα 2.244 δις δηνάρια (748 εκ. ευρώ περίπου, Μέση ισοτιμία για το 2017 1 Ευρώ = 3
τυνησιακά δηνάρια) σύμφωνα με τον Οργανισμό Εξωτερικού Προώθησης Επενδύσεων (FIPA)
της Τυνησίας.
Συγκεκριμένα οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (FDI) αυξήθηκαν κατά 11.9% το 2017 σε σχέση
με το 2016 ήτοι έφθασαν τα 2,128 δις τυνησιακά δηνάρια έναντι 1,901 δις τυνησιακά δηνάρια το
προηγούμενο έτος. Αντιστοίχως, οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου παρουσίασαν αύξηση κατά
32.3% ήτοι από 87.8 εκ. τυνησιακά δηνάρια το 2016, σε 116.2 εκ. τυνησιακά δηνάρια το 2017.
Έτσι, συνολικά οι εισροές ξένων επενδύσεων γνώρισαν άνοδο της τάξης του 12.8% και
διαμορφώθηκαν στα 2,244 δις τυνησιακά δηνάρια έναντι 1,989 δις τυνησιακά δηνάρια (Τ.Δ.) το
2016.
Σε ότι αφορά το ύψος των επενδυθέντων ποσών, ο μεταποιητικός τομέας προσέλκυσε τα
περισσότερα κεφάλαια (46%) ακολουθούμενος από την ενέργεια (38%), τις υπηρεσίες (15%)
και τη γεωργία (1%).
Σύμφωνα με το FIPA, ο τομέας της μεταποίησης έχει προσελκύσει συνολικά 974,3
εκατομμύρια δηνάρια με αύξηση 21,6% σε σύγκριση με το 2016. Η καλή απόδοση του
βιομηχανικού τομέα αποδίδεται κυρίως στην απόδοση ορισμένων τομέων όπως η βιομηχανία
ηλεκτρονικών ειδών, ηλεκτρικών καλωδίων και ειδικότερα υλικά της αυτοκινητοβιομηχανίας
και της αεροδιαστημικής. Η αύξηση των ξένων επενδύσεων στον τομέα των υπηρεσιών έφτασε
το 13% με εισροές 318,3 εκατομμυρίων δηναρίων. Ωστόσο, ο τομέας αυτός εξακολουθεί να
υστερεί κατά 24,5% και 29,7% αντίστοιχα σε σύγκριση με τα επενδυθέντα ποσά κατά το 2015
και το 2014. Επίσης, η ανάπτυξή του τομέα της ενέργειας επιβραδύνεται , καθώς υπολογίζεται
σε μόλις 1,7% σε σχέση με το έτος 2017 (810 εκ δηνάρια).Εξαιρουμένου του τομέα της
ενέργειας, το FIPA αναφέρει ότι το 2017 σημειώθηκαν 492 ξένες επενδύσεις δημιουργώντας
10.300 άμεσες θέσεις εργασίας.
Η συνολική εξέλιξη των επενδύσεων στη χώρα δίδεται στον κάτωθι πίνακα (ποσά σε εκ.
τυνησιακά δηνάρια) του Foreign Investment Promotion Agency-FIPA.
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2014

2015

Έτος
2016

14

2017

Εξέλιξη κατά το 2017 (%)
2016
2015
2014

160.5
401.0
87.8
116.2
32.3%
1806.4 1967.0 1901.4 2128.2 11.9%
Ενέργεια
891.7
970.3
796.4
810.0
1.7%
Βιομηχανία
454.3
565.7
801.5
974.3
21.6%
Υπηρεσίες
452.4
421.7
281.7
318.3
13.0%
Γεωργία
7.9
9.3
21.9
25.6
16.6%
Σύνολα
1966.9 2368.0 1989.3 2244.4 12.8%
Πηγή: http://www.investintunisia.tn/En/our-mission_11_203

Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου
Άμεσες Ξένες Επενδύσεις

-71.0%
8.2%
-16.5%
72.2%
-24.5%
175.1%
-5.2%

-27.6%
17.8%
-9.2%
114.5%
-29.7%
223.7%
14.1%

Το 85% των ξένων επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην Τυνησία είναι
ευρωπαϊκών συμφερόντων (περίπου 3.000 επιχειρήσεις, 315.000 θέσεις εργασίας). H Τυνησία
για να προσελκύσει επενδύσεις προβάλλει τη στρατηγική της θέση, το φθηνότερο σε σχέση με
την Ευρώπη εργατικό κόστος, φορολογικά κίνητρα, και τις εμπορικές συμφωνίες με την Ε.Ε.
και όμορες χώρες. Οι Τυνήσιοι αποσκοπούν στην προσέλκυση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας
και στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα
δημιουργήσουν θέσεις εργασίας για αποφοίτους ανωτάτης εκπαίδευσης και θα συμβάλλουν
στην ανάπτυξη της ενδοχώρας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι τομείς προτεραιότητας: η
υφαντουργία, τα δομικά υλικά, το ηλεκτρολογικό υλικό (industrie électrique et électronique) και
τα εξαρτήματα μηχανών (mécanique), τα εξαρτήματα αεροναυπηγικής, τα τηλεφωνικά κέντρα,
τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ευκαιρίες παρουσιάζονται
ακόμα στους τομείς των κατασκευών, της ναυτιλίας, των υδρογονανθράκων, της αεροπλοΐας,
των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών. Για ορισμένα είδη εταιριών (οι ρυθμίσεις αφορούν
κυρίως αυτές που απευθύνονται στην εσωτερική αγορά) απαιτείται η συμμετοχή Τυνήσιου σε
ποσοστό που ξεπερνάει το 50%. Η Τυνησία καταβάλλει προσπάθειες να εδραιωθεί στην
αεροναυπηγική. 40 περίπου εταιρίες έχουν εγκατασταθεί στην Τυνησία με δραστηριότητες σε
αυτόν τον τομέα, κυρίως γαλλικές. Η κυβέρνηση της Τυνησίας ψήφισε τον νέο αναπτυξιακό
νόμο τον Σεπτέμβριου του 2016.
Ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στην Τυνησία είναι η British Gas, η οποία έχει
επενδύσει στον τομέα του φυσικού αερίου περίπου 650 εκ.$. Η τουρκική εταιρία TAV έχει
επενδύσει 550 εκ.ευρώ για την κατασκευή του Διεθνούς Αεροδρομίου της Enfidha του οποίου η
διαχείριση της έχει παραχωρηθεί για 40 χρόνια.
7.1 Ο Νόμος Περί Επενδύσεων στην Τυνησία
Από τις αρχές Απριλίου 2017 στην Τυνησία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νέου
επενδυτικού νόμου ο οποίος ψηφίστηκε το φθινόπωρο του 2016 (Ν. 71/2016) και αντικατέστησε
τον Ν. 93-120/1993. Ο νέος νόμος στοχεύει στην βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και στην
προσέλκυση περισσότερων ξένων επενδύσεων με κύρια μέσα την ελευθερία και την προστασία
των δικαιωμάτων του επενδυτή. Επίσης, αναδιοργανώνονται οι δομές διαχείρισης και
προσέλκυσης επενδύσεων και θεσπίζονται νέα κίνητρα.
Τα βασικά σημεία του εν λόγω Νόμου έχουν ως εξής:
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Στα αρχικά άρθρα (1 έως 3) περιγράφεται ο σκοπός του Νόμου, οι ορισμοί της
επένδυσης, του επενδυτή κ.α. και οι αρμόδιες υπηρεσίες επί των επενδύσεων στη χώρα.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην επιβεβαίωση της έννοιας της ελευθερίας των επενδύσεων στην
Τυνησία (άρθρα 4-6). Εισάγεται η αρχή της μη διάκρισης εις βάρος των ξένων επενδυτών σε
σχέση με τους Τυνήσιους. Στην κατεύθυνση αυτή δεν ισχύει η διαδικασία προέγκρισης που
απαιτείτο για τους ξένους επενδυτές από την προγενέστερη νομοθεσία. Παρόλα αυτά
προβλέπεται η έκδοση διατάγματος που θα καθορίζει τομείς όπου απαιτείται προηγούμενη
αδειοδότηση και οι σχετικές διαδικασίες κυρίως για δραστηριότητες που σχετίζονται με την
εθνική άμυνα, τους φυσικούς πόρους και την πολιτιστική κληρονομιά. Αναφέρεται ότι ο
επενδυτής έχει ελευθερία στο να κατέχει να ενοικιάσει και να εκμεταλλευτεί μη αγροτική γη.
(Άρθρο 5). Η επιχείρηση που δημιουργείται επιτρέπεται να στελεχώνεται στο διοικητικό επίπεδο
από αλλοδαπά στελέχη έως το ποσοστό του 30% του συνόλου για τα τρία πρώτα χρόνια και σε
10% από το 4ο έτος κ.ε. Σε κάθε περίπτωση πάντως, επιτρέπεται η απασχόληση τεσσάρων
αλλοδαπών διοικητικών στελεχών.
Στα άρθρα 7 έως 10 καθορίζονται οι εγγυήσεις αλλά και οι υποχρεώσεις του επενδυτή.
Τα κεφάλαια, η ιδιοκτησία και τα πνευματικά δικαιώματα είναι εγγυημένα και υπόκεινται στην
ισχύουσα νομοθεσία, τυχόν απαλλοτρίωση γίνεται αποκλειστικά για λόγους δημοσίου
συμφέροντος και με την αντιστοιχούσα αποζημίωση. Για τους αλλοδαπούς επενδυτές
προβλέπεται η ελεύθερη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό σύμφωνα με την ισχύουσα κατά
καιρούς νομοθεσία. Αντίστοιχα, ο επενδυτής θα πρέπει να σέβεται την ισχύουσα νομοθεσία επί
του ανταγωνισμού, της διαφάνειας, της φορολογίας, της κοινωνικής ασφάλισης, της προστασίας
του περιβάλλοντος.
Στα άρθρα 11 έως 18 καθορίζονται τα θεσμικά όργανα διαχείρισης του επενδυτικού
τοπίου στη χώρα τα οποία αντικαθιστούν την προϋπάρχουσα Ανώτατη Επιτροπή Επενδύσεων
(Commission Supérieure d’Investissement) και έχουν ως εξής:
Συστήνεται το Ανώτατο Συμβούλιο Επενδύσεων (The Higher Council for the
Investment) που αποτελείται από τους Υπουργούς των οποίων το αντικείμενο σχετίζεται με τις
επενδύσεις υπό τον Τυνήσιο Πρωθυπουργό και καθορίζει την εθνική επενδυτική στρατηγική,
την προσέλκυση επενδύσεων και τη διαμόρφωση του επενδυτικού κλίματος και την αξιολόγηση
αυτών.
Επίσης, συστήνεται η ανεξάρτητη δημόσια Αρχή “The Tunisian Investment Authority” η
οποία υπάγεται στο αρμόδιο επί των επενδύσεων υπουργείο, έχει έδρα την Τύνιδα αλλά
προβλέπονται και περιφερειακά γραφεία καθώς και γραφεία στο εξωτερικό. Η αρχή προτείνει τις
δέουσες πολιτικές και μεταρρυθμίσεις στο Συμβούλιο, παίρνει αποφάσεις, παρακολουθεί,
συγκεντρώνει στοιχεία και αξιολογεί τα αποτελέσματα. Εντός αυτής προβλέπεται η λειτουργία
του «μοναδικού συνομιλητή» με τους επενδυτές, με σκοπό την υποδοχή, την πληροφόρηση και
την καθοδήγηση αυτών.
Τέλος, ιδρύεται το Ταμείο Επενδύσεων “The Tunisian Investment Fund” με διοικητική
και οικονομική αυτοτέλεια με κύριους σκοπούς τη διαχείριση των κεφαλαίων για προσέλκυση
επενδύσεων και την ενίσχυση των υλοποιούμενων επενδυτικών προγραμμάτων.
Τα άρθρα 19 έως 22 είναι αφιερωμένα στα επενδυτικά κίνητρα. Προβλέπεται μια ευρεία
εργαλειοθήκη κινήτρων που χορηγούνται βάσει κριτηρίων και τα οποία ορίζεται ότι θα
εξειδικευθούν με κυβερνητικά διατάγματα. Αναφέρονται επιδοτήσεις - χρηματικές ενισχύσεις, η
ανάληψη από το Τυνησιακό κράτος μέρους της μισθοδοσίας και των εισφορών των
εργαζομένων κ.α. Ενθαρρύνονται οι επενδύσεις για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της
παραγωγικότητας της περιφερειακής ανάπτυξης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Επιτρέπεται η
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αξιοποίηση των επιδοτήσεων από διάφορες πηγές και προγράμματα ως την κάλυψη του 1/3 της
επένδυσης.
Τα επενδυτικά σχέδια που θεωρούνται εθνικής σημασίας, μπορούν να απολαμβάνουν
μειωμένη φορολογία - απαλλαγές επί δεκαετία, επιδοτήσεις έως το ένα τρίτο του κόστους
επένδυσης κρατική συμμετοχή στη δημιουργία υποδομών. Προβλέπεται η έκδοση μιας σειράς
κυβερνητικών διαταγμάτων για την εξειδίκευση όλων των ανωτέρω προβλέψεων. Επίσης
προβλέπεται η διαδικασία παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδύσεων, οι υποχρεώσεις
των επενδυτών που κάνουν χρήση των παροχών και των κινήτρων και οι συνέπειες και οι ποινές
της αθέτησης των υποχρεώσεων αυτών.
Τα άρθρα 23 έως 25 προβλέπουν τον τρόπο επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και
τυνησιακού κράτους με ιδιαίτερη έμφαση στο φιλικό διακανονισμό, τη διαιτησία και την
προσφυγή σε διεθνή όργανα μεσολάβησης και χρήση καλών πρακτικών. Τέλος, τα άρθρα 26 έως
36 περιλαμβάνουν μεταβατικές διατάξεις σε σχέση με την κατάργηση ή διατήρηση σε ισχύ
σχετικών διατάξεων και επί μέρους ρυθμίσεων προγενέστερων επενδυτικών ή εργατικών νόμων.
Με την εν λόγω νομοθεσία και μια σειρά ενεργειών όπως το διεθνές επενδυτικό συνέδριο
“Tunisia 2020” (Τύνιδα, Νοέμβριος 2016) οι τυνησιακές Αρχές στοχεύουν να καταστήσουν τη
χώρα διεθνή επενδυτικό προορισμό καθώς οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις προβάλλουν αν όχι ο
αποκλειστικός τουλάχιστον ο σημαντικότερος παράγοντας για την αναπτυξιακή πορεία της
χώρας, την αναθέρμανση της οικονομίας και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Το
πλήρες
κείμενο
του
νόμου
βρίσκεται
διαθέσιμο
στην
ιστοσελίδα
http://www.investintunisia.tn/En/home_46_33
και τα κίνητρα στην εξής Δ/νση
http://www.investintunisia.tn/En/incentive-legislation_11_24
Τον νόμο περί επενδύσεων συνοδεύουν τρία διατάγματα που εκδόθηκαν την άνοιξη του
2017 (Décret gouvernemental n° 2017-388, n° 2017-389, και n° 2017-390) τα οποία
εξειδικεύουν τις πρόνοιες του Νόμου για την οργάνωση του οργανισμού επενδύσεων, τα
κίνητρα κ.α.
Ένας αρνητικός κατάλογος των δραστηριοτήτων που υπόκεινται σε έγκριση – χορήγηση
ειδικής άδειας επενδύσεων και οι περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά σε ξένους επενδυτές
δημοσιεύθηκε στις 11.5.2018. 8 τομείς εξακολουθούν να υπόκεινται σε άδεια (φυσικοί πόροι και
δομικά υλικά, θαλάσσιες, εναέριες και χερσαίες μεταφορές, τραπεζικές, χρηματοοικονομικές,
και ασφαλιστικές υπηρεσίες, επικίνδυνες και ρυπογόνες βιομηχανίες, υγεία, εκπαίδευση,
τηλεπικοινωνίες, ορισμένες εμπορικές δραστηριότητες και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών).
Ο αρνητικός κατάλογος αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για τη διαπραγμάτευση των διμερών
συμβάσεων παραχώρησης πρόσβασης στην αγορά στο πλαίσιο της ALECA.
Στις 2 Απριλίου 2018, το κοινοβούλιο της Τυνησίας ενέκρινε to Start-up Act με στόχο
την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και τη
διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και στις διεθνείς αγορές. Ο νόμος είναι ένας
από τους πυλώνες της στρατηγικής "Tunisie numérique 2020". Οι αναγκαίοι εφαρμοστικοί
νόμοι, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί.

8. Τραπεζικός Τομέας
Οι Τράπεζες κατέχουν δεσπόζουσα θέση στο χρηματοοικονομικό σύστημα της χώρας
καλύπτοντας το 90% της χρηματοδότησης της οικονομικής δραστηριότητας. Το Χρηματιστήριο
της Τυνησίας καλύπτει την υπόλοιπη χρηματοδότηση και σε πολύ μικρότερο βαθμό οι εκδόσεις
ομολόγων και η μικροχρηματοδότηση.
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Η Τυνησία διαθέτει 32 Τράπεζες εκ των οποίων οι 21 ασκούν εμπορικές και επενδυτικές
δραστηριότητες, δύο είναι ισλαμικές, επτά εξωχώριες και δύο επιχειρηματικές. Η ιδιωτική
τραπεζική πίστη ανέρχεται στο 65%, ποσοστό που θεωρείται χαμηλό. Η αδύναμη οικονομική
ανάπτυξη επιδρά αρνητικά και στον τραπεζικό τομέα ενώ οι ΜΜΕ επιχειρήσεις δυσκολεύονται
να αποκτήσουν πρόσβαση σε δανειοδότηση. Οι δημόσιες τράπεζες έχουν ισχνή κεφαλαιοποίηση
και στο πλαίσιο προγράμματος συνεργασίας με το ΔΝΤ έχει εκπονηθεί σχέδιο
ανακεφαλαιοποίησης. Η Κυβέρνηση ασκεί έλεγχο κρατώντας χαμηλά επιτόκια, Τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν σε 17% το 2016.
Το Χρηματιστήριο της Τύνιδας (Bourse de Tunis http://www.bvmt.com.tn/) ιδρύθηκε το
1969 και το Δεκέμβριο του 2016 ήταν καταχωρημένες σε αυτό 79 εταιρείες με κεφαλαιοποίηση
10,6 δις δολ. ΗΠΑ15. Λειτουργεί σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και εποπτεύεται από την
κρατική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Κυβέρνηση ενθαρρύνει την εγγραφή εταιρειών μέσω
φορολογικών κινήτρων ήτοι οι νεοεισερχόμενες εταιρείες που διαθέτουν το 30% των μετοχών
τους επωφελούνται από πενταετή μείωση φορολογίας κερδών. Επιπλέον, οι ατομικοί επενδυτές
απολαμβάνουν φοροαπαλλαγών.
Οι ξένοι επενδυτές επιτρέπεται να αγοράζουν μετοχές εγχωρίων εταιρειών μόνο μέσω
εξουσιοδοτημένων τυνησιακών χρηματομεσιτών ή μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων. Οι ξένοι
χρηματιστές μπορούν να προβούν σε πράξεις μόνο μέσω Τυνησίων ομολόγων τους και μόνο για
λογαριασμό ξένων πελατών. Οι Τυνησιακές χρηματιστηριακές εταιρείες επιτρέπεται να έχουν
ξένη συμμετοχή ως το 50%. Για τις ξένες επενδύσεις στο κεφάλαιο εγγεγραμμένων εταιρειών
έως 50% δεν απαιτείται εξουσιοδότηση.
Στον τομέα της μικροχρηματοδότησης δραστηριοποιείται ο Enda Inter-Arabe ένας μη
κυβερνητικός οργανισμός.
Επισήμως υπάρχουν δύο κατηγορίες χρηματοδοτικών υπηρεσιών, οι τραπεζικές και οι
χρηματιστηριακές. Οι μη εγχώριοι πάροχοι χρηματοδοτικών υπηρεσιών πρέπει να διαθέτουν
αρχικό κεφάλιαο άμεσα πληρωτέο 25 εκ. τυν. δηναρίων για τράπεζα, 10 εκ δηναρίων για μη
τραπεζικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, 7,5 εκ. δηνάρια για επενδυτική εταιρεία και 250.000
δηνάρια για εταιρεία διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
Με το διάταγμα 85-2011 ιδρύθηκε το κρατικό Ταμείο “Caisse des Depots et des
Consignations" (CDC) το οποίο λειτουργεί από το 2012 http://www.cdc.tn/ με σκοπό την
τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων, με προτεραιότητες τις επενδύσεις στις εσωτερικές περιοχές
και τη στήριξη των ΜΜΕ. Στα τέλη του 2015 διέθετε περιουσιακά στοιχεία αξίας 2,3 δις δολ.
ΗΠΑ και κεφάλαιο 90 εκ. δολ. ΗΠΑ.

9. Μεταφορές, Υποδομές, Τηλεπικοινωνίες
Η Τυνησία κατέχει μια καίρια θέση σε ότι αφορά τις μεταφορές στο χώρο της Μεσογείου
και της Β. Αφρικής και υπάρχει προσπάθεια για βελτίωση των υποδομών της με σκοπό την
αξιοποίηση του πλεονεκτήματος αυτού. Αρμόδιο Υπουργείο είναι το Ministère de l'équipement,
de l'habitat et de l'aménagement du territoire http://www.equipement.tn
Διαθέτει 9 διεθνή αεροδρόμια που συνδέουν τη με 50 προορισμούς, 7 εμπορικούς
λιμένες και έναν πετρελαϊκό λιμένα16. Το σιδηροδρομικό δίκτυο έχει μήκος 2167 χμ. και το
οδικό 20.000 εκ των οποίων τα 500 χμ είναι αυτοκινητόδρομοι ταχείας κυκλοφορίας για τους
οποίους υπάρχει πρόβλεψη να φθάσουν τα 1000 χμ εντός του αναπτυξιακού σχεδίου 2016-2020.
15
16

https://www.export.gov/apex/article2?id=Tunisia-Financial-Sector
http://www.investintunisia.tn/Fr/infrastructure-aeroportuaire-et-maritime_11_133
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Αρμόδιος Οργανισμός είναι ο “Tunisie Autoroutes” ο οποίος προβαίνει κατά καιρούς και σε
προκηρύξεις διεθνών διαγωνισμών http://www.tunisieautoroutes.tn. Η χώρα διαθέτει 152
οριοθετημένες βιομηχανικές ζώνες και προβλέπεται η ίδρυση άλλων 62 που θα καλύπτουν
έκταση 1599 εκταρίων.
Το 2016 ανακοινώθηκαν σχέδια κατασκευής νέων αυτοκινητοδρόμων με κυριότερο
αυτόν που θα συνδέει την Τύνιδα με τις πόλεις Kairouan, Sidi Bouzid, Kasserine και Gafsa
μήκους 188 χιλιομέτρων. Το εκτιμώμενο κόστος είναι 520 εκ. δολ. ΗΠΑ και θα υπάρξει
χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ και το Arab Fund for Economic and Social Development
(http://www.arabfund.org/Default.aspx?pageId=357&cid=16. Επίσης η αναβάθμιση της
σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Τύνιδας και Kasserine μήκους 239 χιλιομέτρων έχει λάβει
χρηματοδότηση από την European Bank for Reconstruction and Development και η κατασκευή
μιας κρεμαστής γέφυρας στην πόλη Bizerte έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την African Development Bank.
Τηλεπικοινωνίες: Η πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου τηλεπικοινωνίες και δη μεταφορά
δεδομένων διαρκώς επεκτείνεται και το διαδίκτυο γίνεται ευρύτερα διαθέσιμο. Η Τυνησία
χρησιμοποιεί τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας GSM αλλά υπάρχουν και διαθέσιμα δίκτυα 2G,
3G, και 4G. Η κυβέρνηση έχει αδειοδοτήσει πέντε ιδιωτικούς παρόχους διαδικτύου. Οι βασικές
εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είναι οι Tunisie Telecom, Ooredoo και
Orange.Το 2016 υπήρχαν περίπου 7,7 εκ. συνδρομητές διαδικτύου το 80% των οποίων (6,2 εκ)
μέσω κινητών τηλεφώνων.
Οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου έχουν πρόσβαση μόνο μέσω του κρατικού Tunisian
Internet Agency http://www.ati.tn.
Την 11.12.2017 ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις Ε.Ε. – Τυνησίας επί της
συμφωνίας αεροπορικών υπηρεσιών (Open Skies) με τη μονογραφή σχετικού κειμένου από τον
επικεφαλής της τυνησιακής αντιπροσωπείας κ. Mr. Kamel Miled, Γεν. Δ/ντή της τυνησιακής
υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Carlos
Bermejo Acosta.
Παρόντες στην τελετή μονογραφής ήταν η ευρωπαία Επίτροπος Μεταφορών κα Violeta
Bulc και ο τυνήσιος Υπουργός Μεταφορών κ. Radhouane Ayara. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει
η υποβολή του κειμένου της συμφωνίας στα αρμόδια όργανα κάθε πλευράς προς επικύρωση και
θέση της σε ισχύ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες εκατέρωθεν.
Σύμφωνα με ανακοινωθέν της εδώ Αντιπροσωπείας της Ε.Ε., η συμφωνία θα έχει ως
αποτελέσματα τη βελτίωση της πρόσβασης των αεροπορικών εταιρειών στην αγορά, την
καλύτερη συνδεσιμότητα καθώς και μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής και πιο ανταγωνιστικές
τιμές για τους επιβάτες, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 800.000 εντός πενταετίας.
Δυνητικά θα επιφέρει βελτίωση του ΑΕΠ κατά 2,7% και θα αυξήσει την επιβατική κίνηση κατά
13%, συμβάλλοντας και στην αξιοποίηση επιπλέον αεροδρομίων στην Τυνησία.
Στα πλεονεκτήματα της συμφωνίας αναφέρονται και η βελτίωση της αεροπορικής
ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και η ενδυνάμωση των σχέσεων Ε.Ε. –
Τυνησίας.
Η Επίτροπος κα Violeta Bulc είχε συνάντηση και με τον τυνήσιο ΥΠΕΞ όπου
υπογραμμίστηκε εκ νέου η σημασία της συμφωνίας, καθώς και η πρόθεση των δύο πλευρών για
επιτάχυνση των διαδικασιών προκειμένου αυτή να τεθεί σε ισχύ το δυνατόν συντομότερο.
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10.Δημόσιοι Διαγωνισμοί
Σε ότι αφορά στους δημόσιους διαγωνισμούς η επίσημη σχετική δικτυακή πύλη είναι η
TUNEPS (www.tuneps.tn) όπου αναρτώνται και τα ετήσια προγράμματα που αφορούν
διαγωνισμούς και προμήθειες Υπουργείων και Δημοσίων Επιχειρήσεων, Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων και φορέων, διεπαγγελματικών οργανώσεων. Στην πύλη δημοσιεύονται ήδη
προκηρύξεις, μεταξύ άλλων, του Υπουργείου Εξοπλισμού (www.mehat.gov.tn), των
Ταχυδρομείων (www.poste.tn), του Εθνικού Φορέα Αποχετεύσεων ONAS (www.onas.nat.tn).
Οι διαγωνισμοί του Οργανισμού Ηλεκτρισμού STEG δημοσιεύονται στην ακόλουθη
ιστοσελίδα: http://www.steg.com.tn/fr/actualite/actualite.php?type=1
και τα αποτελέσματα των διαγωνισμών στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://www.steg.com.tn/fr/actualite/actualite.php?type=4.
Η εισαγωγή φαρμάκων για τη δημόσια υγεία στην Τυνησία πραγματοποιείται από την
Κεντρική Φαρμακαποθήκη (Pharmacie Centrale) κατόπιν προκήρυξης διεθνών διαγωνισμών.
http://www.phct.com.tn/index.php?option=com_fichier&view=appels&Itemid=62&lang=en
Σχετικός (γενικότερος) ιστοτόπος είναι και ο http://www.marchespublics.gov.tn όπου
εκτός από τους διαγωνισμούς έχει αναρτηθεί και η σχετική νομοθεσία. Απαιτείται ένα είδος
εγγραφής/καταχώρησης. Επιπλέον ιστοτόποι σχετικοί με δημόσιους διαγωνισμούς στην Τυνησία
είναι οι εξής: www.mediscom.com, www.made-in-tunisia.net (Appels d'offres),
www.tunisieappelsdoffres.com (με συνδρομή). Στους διεθνείς διαγωνισμούς μπορούν να
υποβάλλουν προσφορά μόνες τους εταιρίες από το εξωτερικό, ενώ στους εθνικούς μόνο σε
συνεργασία με τυνησιακή εταιρία.
Η Παγκόσμια Τράπεζα δημοσιεύει πληροφορίες για διαγωνισμούς στους ακόλουθους
ιστότοπους: www.devbusiness.com,
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/0,,contentMDK:20406206~menuP
K:232775~pagePK:41367~piPK:51533~theSitePK:40941~isCURL:Y~isCURL:Y,00.html
http://search.worldbank.org/all?qterm=tenders
Πληροφορίες για τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. έχουν αναρτηθεί
στον ιστότοπο της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Τυνησία:
http://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/projects/list_of_projects/projects_fr.htm και στην
ιστοσελίδα της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Τυνησία.
https://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/2041/node/2041_en
Στην Τυνησία δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής
συνεργασίας η Αφρικανική Τράπεζα Αναπτύξεως http://www.afdb.org/en/documents/projectrelated-procurement, η Παγκόσμια Τράπεζα, οι ΗΠΑ, η Γαλλία (Agence Francais de
Developpement - AFD), η Γερμανία (GiZ), η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία (μέσω
του αναπτυξιακού φορέα JICA). Πληροφορίες για χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Έρευνας και Ανάπτυξης (όχι αποκλειστικά για την Τυνησία)
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Υλοποιεί κατά καιρούς σχετικά Προγράμματα
στην
Τυνησία.
Σχετικός
Σύνδεσμος,
www.eib.org
και
http://www.eib.org/projects/pipeline/index.htm?start=&end=&status=&region=&country=tunisia
&sector=
Προβλήματα συμμετοχής σε διεθνείς διαγωνισμούς: α) καταβολή αντιτίμου για την
απόκτηση του τεύχους δημοπράτησης (cahier de charges). Συχνά απαιτείται η φυσική παρουσία
εκπροσώπου της ενδιαφερομένης εταιρίας (δεν μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά). Πολλοί
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διαγωνισμοί δημοσιεύονται μόνο στην αραβική γλώσσα. β) Τυνησιακή νομοθεσία δεν προβλέπει
κυρώσεις για την μη παροχή διευκρινίσεων στις ενδιαφερόμενες εταιρίες από τα στελέχη της
Τυνησιακής Διοίκησης γ) πολυπλοκότητα του συστήματος (πολλές επί μέρους επιτροπές
εμπλέκονται στη διαδικασία), απροειδοποίητη ακύρωση διαγωνισμών δ) de facto οι ξένες
εταιρίες μπορούν να συμμετέχουν μόνο στους Διεθνείς Διαγωνισμούς αν και η τυνησιακή
νομοθεσία δεν προβλέπει διακρίσεις μεταξύ «εθνικών» και «διεθνών» διαγωνισμών. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει τα ζητήματα που αφορούν το νομοθετικό πλαίσιο των
διαγωνισμών στην τυνησιακή πλευρά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Οι τυνησιακές Αρχές αντιμετωπίζουν τις οικονομικές προκλήσεις μέσω ενός
προϋπολογισμού που στοχεύει στη μείωση του ελλείμματος για το 2018, της «σφιχτής»
νομισματικής πολιτικής και μιας δέσμευσης για ευέλικτη πολιτική συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που σταδιακά υλοποιούνται έχουν αρχίσει να βελτιώνουν τη
διακυβέρνηση, να ενισχύουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, να εκσυγχρονίζουν τις δημόσιες
υπηρεσίες και τις συντάξεις και να αναδιαρθρώνουν τις δημόσιες τράπεζες.
Καίριας σημασίας θεωρείται η απαρέγκλιτη εφαρμογή της από κοινού με το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο συμφωνηθείσας πολιτικής προκειμένου να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη
δημοσιονομική προσαρμογή και η διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας. Επίσης, η
αύξηση των φορολογικών εσόδων με δίκαιο τρόπο και η συγκράτηση των τρεχουσών δαπανών
ώστε να μειωθεί το χρέος και να αυξηθούν οι κοινωνικές δαπάνες. Οι προτεραιότητες του 2018
είναι να ενισχυθεί η είσπραξη των φόρων, να εφαρμοστούν οι εθελοντικές αποχωρήσεις για τους
δημόσιους υπαλλήλους, να μη χορηγηθούν νέες μισθολογικές αυξήσεις, (εκτός αν η οικονομία
γνωρίσει θεαματική ανάπτυξη) και να θεσπιστούν τριμηνιαίες ρυθμίσεις των τιμών των
καυσίμων. Θα είναι εξίσου σημαντικό να κατανέμεται ισορροπημένα το βάρος της προσαρμογής
σε όλη την κοινωνία και να προστατεύονται οι ασθενέστεροι οικονομικά πολίτες. Επίσης θα
πρέπει να προωθηθούν με το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο οι συμπράξεις ιδιωτικού –
δημοσίου τομέα.
Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Κεντρική Τράπεζα της Τυνησίας έχει
επιδείξει τη δέσμευσή της για χαμηλό πληθωρισμό μέσω της διεύρυνσης του περιθωρίου
διακύμανσης επιτοκίου η οποία ακολουθήθηκε και από μια ισχυρή αύξηση του επιτοκίου
(σημειώνεται ότι εντός του 2018 το βασικό επιτόκιο αυξήθηκε κατά 75 μονάδες βάσης από 5%
σε 5,75%). Θα απαιτηθούν πάντως επιπλέον αυξήσεις επιτοκίων εκτός εάν υποχωρήσει γρήγορα
ο πληθωρισμός.
Σε συνέχεια της υποτίμησης του τυνησιακού δηναρίου το 2017, η διατήρηση ευελιξίας
στη συναλλαγματική ισοτιμία θα παραμείνει καθοριστική για τη βελτίωση του ελλείμματος του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και για την αποκατάσταση των συναλλαγματικών
αποθεμάτων.
Η αύξηση των δαπανών για την κοινωνική ασφάλιση θα πρέπει να συνοδευτεί από
δίκαιες και βιώσιμες μεταρρυθμίσεις στον τομέα των συντάξεων. Ο οριστικοποίηση της βάσης
δεδομένων των ευάλωτων νοικοκυριών, είναι ένα κρίσιμο μέτρο για τη στοχευμένη κοινωνική
υποστήριξη αυτών και θα συμβάλει στη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης.
Ακόμη από το ΔΝΤ εξαίρεται η σημαντική πρόοδος όσον αφορά τις διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις και ιδιαίτερα η δημιουργία Ανώτατης Αρχής κατά της Διαφθοράς και η
οικοδόμηση θεσμών προσέλκυσης επενδύσεων (επενδυτικό One stop shop). Mνεία γίνεται
επίσης στη νομοθεσία που στοχεύει στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η οποία
θα βοηθήσει στην αναδιάρθρωση των τραπεζών. Επίσης αναγνωρίζονται οι συνεχιζόμενες
βελτιώσεις για το νομικό καθεστώς αντιμετώπισης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Ο Οίκος Αξιολόγησης Moody's υποβάθμισε το Μάρτιο του 2018 τη μακροπρόθεσμη
αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας της Τυνησίας σε B2 από B1. Ο Οίκος επίσης υποβάθμισε
επίσης σε Β2 από Β1 την αξιολόγηση για το μη εξασφαλισμένο χρέος με προτεραιότητα σε ξένο
νόμισμα (foreign currency senior unsecured debt rating) της Κεντρικής Τράπεζας της Τυνησίας.
Η βασική αιτία της υποβάθμισης σύμφωνα με τον Οίκο είναι οι εκτιμήσεις ότι δεν θα
αντιστραφεί σημαντικά η πτώση στα φορολογικά έσοδα και στα συναλλαγματικά αποθέματα
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Άλλα βασικά δεδομένα που ελήφθησαν υπόψη είναι η αύξηση του χρέους της Κεντρικής
Κυβέρνησης στο 70% του ΑΕΠ το 2017 και οι προοπτικές αύξησής του στο 73% το 2018,
καθώς και το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών που έφθασε στο 10,3% το 2017. Η εν λόγω
βαθμίδα κατάταξης είναι κατά πέντε βαθμίδες κάτω του προτεινόμενου για επενδύσεις και σε
αυτή βρίσκονται χώρες όπως η Αργεντινή, η Νιγηρία, το Καμερούν και η Κένυα. Η γενικότερη
πάντως εκτίμηση για την προοπτική της οικονομίας άλλαξε σε σταθερή από αρνητική. Και
τούτο, λόγω των κυβερνητικών προσπαθειών για σταθεροποίηση των εσόδων, την ανάκαμψη
του τομέα των υπηρεσιών (κυρίως τουρισμού) και ενδεχομένως της αγροτικής και της
βιομηχανικής παραγωγής. Η Moody's προβλέπει ανάπτυξη 2,8% για το 2018 και 3,0% το 2019
έναντι 1,9% το 2017.
Η παρούσα οικονομική συγκυρία είναι δυσχερής για την Τυνησία, καθώς υπάρχει
μείωση των συναλλαγματικών αποθεμάτων, το τυνησιακό νόμισμα υποτιμήθηκε κατά 19%
έναντι του Ευρώ το τελευταίο έτος, υπήρξε περικοπή επιδοτήσεων, αυξήσεις φόρων και μεγάλη
άνοδος του πληθωρισμού στο 7,1%, το υψηλότερο ποσοστό εντός δύο δεκαετιών. Εντός του
2018 αντικαταστάθηκε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας και το βασικό επιτόκιο αυξήθηκε
κατά 75 μονάδες βάσης από 5% σε 5,75%.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ- ΤΥΝΗΣΙΑΣ

1. Διμερές Εμπόριο Ελλάδας – Τυνησίας 2017
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, για το 2017 σημειώθηκε σημαντική αύξηση των
ελληνικών εξαγωγών κατά 41% και, αντίστοιχα, αύξηση των ελληνικών εισαγωγών από την
Τυνησία κατά 26%. Κατά συνέπεια το ισοζύγιο κατέστη έτι περισσότερο πλεονασματικό για τη
χώρα
α μας (+45%) ενώ ο όγκος του διμερούς εμπορίου αναπτύχθηκε κατά 39%.
Η εικόνα που παρουσιάζει η εξέλιξη του διμερούς εμπορίου το 2017 εν συγκρίσει με το
προηγούμενο έτος είναι η εξής:

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΟΓΚΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ

2013

2014

2015

78.156.580
89.294.426

271.854.442
20.883.791
292.738.233

157.153.663
20.616.890
177.770.553

102.253.490 144.283.503
19.536.928 24.713.903
121.790.418 168.997.406

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
% 2016 -2017
41
26
39

67.018.734

250.970.651

136.536.773

82.716.562 119.569.600

45

11.137.846

2016

2017

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2016
2016-2017 (χιλ. Ευρώ)

180.000.000
160.000.000
140.000.000
120.000.000

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

100.000.000
80.000.000

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

60.000.000
40.000.000

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

20.000.000
0
2016

2017

35

Τα βασικά προϊόντα που εξήχθησαν από τη χώρα μας στη Τυνησία το 2017 είναι τα εξής:
ΚΩΔ.

2710'
1001'
7207'

8901'

2713'
2818'
7612'
5201'
2711'
6006'
0301'
3402'
3004'
2401'

8309'
8544'

8419'

3808'
7411'

6802'

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα
ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα λάδια).
Σιτάρι και σμιγάδι
Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε
κράμα χάλυβα
Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια,
οχηματαγωγά (φέρρυ-μποτ), φορτηγά πλοία,
φορτηγίδες και παρόμοια πλοία για τη
μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων
Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο,
άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα
υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου ή των
ασφαλτούχων ορυκτών
Κορούνδιο τεχνητό, χημικά καθορισμένο ή
μη. Οξείδιο του αργιλίου. Υδροξείδιο του
αργιλίου
Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια,
κουτιά και παρόμοια δοχεία
Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο
Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι
υδρογονάνθρακες
Άλλα πλεκτά υφάσματα
Ψάρια ζωντανά
Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης
(εκτός από σαπούνια).
Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των
κλάσεων 3002, 3005 ή 3006)
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν
βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού
Πώματα καψούλια επιπωμάτισης φιαλών,
βιδωτά πώματα, πλάκες πωμάτων,
μολυβδοσφραγίδες και άλλα εξαρτήματα για
τη συσκευασία, από κοινά μέταλλα
Σύρματα και καλώδια για ηλεκτροτεχνική
χρήση, μονωμένα
Συσκευές και διατάξεις, έστω και ηλεκτρικά
θερμαινόμενες, για την επεξεργασία υλών με
μεθόδους που απαιτούν αλλαγή της
θερμοκρασίας, όπως η θέρμανση, το ψήσιμο,
το καβούρδισμα, η απόσταξη
Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα,
μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της
βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης
των φυτών,
Σωλήνες από χαλκό
Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την
οικοδομική, φυσικές, άλλες από σχιστόλιθο,
επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από
αυτές. Κύβοι, ψηφίδες

2016
(Ευρώ)

2017
(Ευρώ)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
2016-2017

% ΕΠΙ
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
2017

151,240%
-33,027%

39,528%
16,039%

22.700.217
34.554.363

57.031.981
23.141.943

0

7.435.291

5,153%

0

5.870.000

4,068%

3.247.022

5.360.414

65,087%

3,715%

5.601.977

5.269.462

-5,936%

3,652%

740.612
4.181.808

4.945.226
4.611.646

567,722%
10,279%

3,427%
3,196%

988.130
4.210.327
2.400.073

4.441.550
2.847.133
2.716.529

349,490%
-32,377%
13,185%

3,078%
1,973%
1,883%

2.033.332

1.750.044

-13,932%

1,213%

878.931

1.488.096

69,307%

1,031%

4.819.663

1.239.550

-74,281%

0,859%

569.129

1.132.902

99,059%

0,785%

565.448

785.541

38,924%

0,544%

725.221

733.039

1,078%

0,508%

0

649.669

1.371.264

614.771

-55,168%

0,426%

569.477

-23,144%

0,395%

740.965

0,450%

11.649.239
ΛΟΙΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

102.253.490
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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144.283.503

41%

Επί των στοιχείων θα μπορούσαμε κατ’ αρχήν να προβούμε στις εξής παρατηρήσεις:
Η θετική εξέλιξη των εξαγωγών μας οφείλεται κυρίως στη μεγάλη αύξηση των
εξαγωγών σε πετρελαιοειδή κωδικός Σ.Ο. 2710, Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα
ορυκτά 151%, ενώ εκτοξεύθηκαν οι εξαγωγές στον κωδικό Σ.Ο. 2711 Αέρια πετρελαίου και
άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες (349,5%). Επίσης οι εξαγωγές στην κατηγορία Σ.Ο. 7612
Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια κ.α. αυξήθηκαν κατά 567%. Ο δυναμικός εξαγωγικός
κλάδος των φαρμάκων παρουσίασε αύξηση εξαγωγών κατά 52%. Αξιοσημείωτη είναι και η
άνοδος στην εξαγωγή βαμβακιού (κωδικός Σ.Ο. 5201) κατά 10,27% και ψαριών (κωδικός Σ.Ο.
0301) κατά 13,18%.
Επίσης, στην ανοδική πορεία συνέβαλε η εξαγωγή δυο νέων προϊόντων ήτοι «Επιβατικά
πλοία, κρουαζιερόπλοια και παρόμοια πλοία κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά
προσώπων» κωδ. Σ.Ο. 8901και «Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα»
κωδ. Σ.Ο. 7207, που συνολικά προσέθεσαν στις εξαγωγές μας αξία 13,3 εκ. ευρώ περίπου.
Πτωτικά κινήθηκαν τα εξής προϊόντα: κωδ. Σ.Ο 1001 Σιτάρι και Σιμιγάδι (-33%), κωδ.
Σ.Ο. 7411 Σωλήνες από χαλκό κατά -55%, κωδ. Σ.Ο. 6006 Άλλα πλεκτά υφάσματα κατά 32,3% και κυρίως τα καπνά κωδ. Σ.Ο. που υποχώρησαν κατά -74,2%.
Οι εξαγωγές μας για το 2017 αφορούσαν 188 κωδικούς προϊόντων (Τετραψήφια
ανάλυση συνδυασμένης ονοματολογίας) έναντι 180 κωδικών για το 2016. Παρά τη μικρή
αύξηση των εξαγόμενων προϊόντων θα πρέπει να επιδιωχθεί η μεγαλύτερη διαφοροποίηση των
εξαγόμενων στην Τυνησία προϊόντων μας. Τα 10 πρώτα εξαγόμενα προϊόντα αποτελούν το
83,8% των εξαγωγών μας (έναντι 88,33% το 2016) και τα δύο πρώτα προϊόντα το 55,6%.
Αντίστοιχα, τα βασικά τυνησιακά προϊόντα που προϊόντα που εισήχθησαν στη χώρα μας
για το 2017 (επί συνόλου 70 τετραψήφιων κωδικών συνδυασμένης ονοματολογίας) είναι τα
εξής:
ΚΩΔ.

2501'
4803'
2523'
7602'
0307'
8903'
0511'
2826'
0804'
3103'
9018'

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

2016
(Ευρώ)

Αλάτι, στο οποίο περιλαμβάνεται το επιτραπέζιο και
το μετουσιωμένο αλάτι, και χλωριούχο νάτριο
καθαρό
Χαρτί καθαριότητας (υγείας), χαρτί που
χρησιμοποιείται για πετσέτες χεριών, για πετσέτες και
παρόμοια χαρτιά
Τσιμέντα υδραυλικά, clinkers, έστω και
χρωματισμένα
Απορρίμματα και θραύσματα, από αργίλιο
Μαλάκια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου,
ζωντανά, νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη
Θαλαμηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής ή
αθλητισμού. Κωπήλατοι λέμβοι και μονόξυλα (κανώ)
Προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α.. Ζώα μη
ζωντανά όλων των ειδών, ακατάλληλα για τη
διατροφή του ανθρώπου
Φθοριούχα. Φθοριοπυριτικά, φθοριαργιλικά και άλλα
σύμπλοκα άλατα του φθορίου
Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών
avocats και goyaves, νωπά ή ξερά
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά
Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική,
οδοντιατρική ή κτηνιατρική χρήση, ό. συμπ. οι
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2017
(Ευρώ)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
2016-2017

% ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
2017

3.617.578

3.880.743

7,275%

15,703%

3.355.285

3.718.388

10,822%

15,046%

0
1.994.322

3.715.475
1.702.481

-14,634%

15,034%
6,889%

188.788

1.627.536

762,097%

6,586%

555.002

1.448.855

161,054%

5,863%

939.340

1.415.831

50,726%

5,729%

1.095.330

1.017.983

-7,062%

4,119%

383.899
0

857.795
759.905

123,443%

3,471%
3,075%

677.458

704.794

4,035%

2,852%

8712'
6204'
3105'

4420'
4419'
6109'
0302'
7616'

6907'

σπινθηρογράφοι και άλλες συσκευές
ηλεκτροθεραπείας,
Δίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (ό. συμπ. τα
τρίτροχα μεταφοράς εμπορευμάτων), χωρίς κινητήρα
Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα κ.α.
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή
τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.
Άλλα λιπάσματα
Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με
κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία. Μικρά κιβώτια,
θήκες για τιμαλφή και θήκες για κοσμήματα ή
χρυσαφικά κ.α.
Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα
Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά
Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
(εκτός από φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της
κλάσης 0304)

451.938

510.782

13,020%

2,067%

117.164

487.822

316,358%

1,974%

0

Τεχνουργήματα από αργίλιο, π.δ.κ.α.
Πλακάκια και πλάκες για επικάλυψη δαπέδου ή
τοίχου, από κεραμευτικές ύλες, μη υαλωμένα, καθώς
και μη υαλωμένες ψηφίδες, κύβοι και παρόμοια είδη
για μωσαϊκά,

ΛΟΙΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

436.463

1,766%

252.101
285.795
0

401.153
306.456
200.176

59,124%
7,229%

1,623%
1,240%
0,810%

249.440

140.460

-43,690%

0,568%

0

121.787

0,493%

0

120.856

0,489%

19.536.928

1.138.162
24.713.903

26%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Σε ότι αφορά στις εισαγωγές τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη αύξηση ήταν στα προϊόντα
κωδ. Σ.Ο. 0307 Μαλάκια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου (+762%), κωδ. Σ.Ο. 8903
Θαλαμηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής ή αθλητισμού, κωπήλατοι λέμβοι και κανώ
(+161%), κωδ. Σ.Ο. 6204 Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστεςπαντελόνια κ.α (+316%), κωδ. 4803 Χαρτί καθαριότητας (+10,8%), κωδ. Σ.Ο. 2501 Αλάτι,
(+7,27%).
Συμπερασματικά εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι παρά το μικρό της μέγεθος και τα
μέτρα εξισορρόπησης του εμπορικού της ελλείμματος που λαμβάνονται κατά καιρούς και τα
οποία έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις ελληνικές εξαγωγές, η Τυνησιακή αγορά παρουσιάζει
θετικές προοπτικές ως προορισμός των ελληνικών εξαγωγών τόσο μέσω της ενίσχυσης των
δυναμικών κλάδων όπως δομικά υλικά και φάρμακα αλλά και με την περαιτέρω διαφοροποίηση
των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων.
Η ανοδική τάση του διμερούς εμπορίου και των ελληνικών εξαγωγών επιβεβαιώνεται και
από τα τυνησιακά στοιχεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής
της Τυνησίας, το διμερές εμπόριο Ελλάδος - Τυνησίας κινήθηκε ανοδικά κατά το 2017.
Συγκεκριμένα ο όγκος των διμερών συναλλαγών έφθασε τα 396.911.677 τυνησιακά δηνάρια
(136,8 εκ. ευρώ περίπου με τρέχουσα ισοτιμία) έναντι 241.059.815 τυνησιακών δηναρίων (83,1
εκ. ευρώ περίπου με τρέχουσα ισοτιμία) το 2016, δηλαδή παρουσιάστηκε αύξηση της τάξεως
του 65%. Οι ελληνικές εξαγωγές έφθασαν τα 339.994.792 δηνάρια έναντι 205.197.557 δηναρίων
το 2016, ήτοι αυξήθηκαν κατά 66%. Αντίστοιχα, οι τυνησιακές εξαγωγές στη χώρα μας
έφθασαν τα 56.916.885 τυνησιακά δηνάρια έναντι 36.862.258 το 2016, αυξημένες κατά 59%. Το
εμπορικό πλεόνασμα για τη χώρα μας αυξήθηκε κατά 67% σε σχέση με το 2016 και έφθασε τα
283.077.907 τυνησιακά δηνάρια ήτοι 97,6 εκ. ευρώ περίπου.
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2. Προτάσεις για αύξηση εξαγωγών
Η χώρα είναι ίση σχεδόν σε πληθυσμό με την Ελλάδα και παράγει πολλά ομοειδή προϊόντα,
κυρίως γεωργικά. Τα γεωργικά προϊόντα που εισάγονται στην Τυνησία εξαιρούνται από τη
Συμφωνία Σύνδεσης Ε.Ε.-Τυνησίας και επιβαρύνονται με υψηλούς δασμούς. Ένα μεγάλο μέρος
των εξαγωγών μας στηρίζεται σε πρώτες ύλες οι οποίες έχουν διακυμάνσεις σύμφωνα με τις
ανάγκες της εγχώριας παραγωγής ή είναι εύκολο να βρεθούν σε άλλες χώρες με χαμηλότερες
τιμές.
Όσον αφορά τις ελληνικές εξαγωγές, το 2017 παρατηρήθηκε μεγάλη άνοδος αυτών σε
σχέση με το προηγούμενο έτος. Για τη σταθεροποίηση των εξαγωγών μας η συμμετοχή σε
εμπορικές εκθέσεις, η διοργάνωση εμπορικών αποστολών, οι μεμονωμένες επισκέψεις
επιχειρηματιών αποτελούν το πρώτο βήμα για την προσέγγισή της αγοράς.
Προϊόντα που θα μπορούσαν να έχουν καλές προοπτικές για τις ελληνικές εξαγωγές είναι:
Δημητριακά, ιδιαίτερα σε περιόδους ξηρασίας (σίτος, κριθάρι, αραβόσιτος), φυτικά έλαια,
βαμβάκι, ιατρικά μηχανήματα, φάρμακα και προϊόντα φαρμακείου, δομικά υλικά (αλουμίνιο,
χάλυβας, μάρμαρο, πλαστικό, είδη θερμομόνωσης, ξυλεία), καπνός - τσιγάρα, τηλεπικοινωνιακό
υλικό, συσκευές κλιματισμού-θέρμανσης (θερμοσίφωνες), αρδευτικά συστήματα, γεωργικός
εξοπλισμός, (π.χ. θεριστικές μηχανές, τρακτέρ) είδη υγιεινής, βαμβάκι - υφάσματα, προϊόντα
βιοτεχνολογίας.
Επισημαίνονται οι ευκαιρίες συμμετοχής ελληνικών εταιριών σε έργα υποδομής, κυρίως σε
αυτά που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε., την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Η Ελλάδα δεν είναι μέλος της
Αφρικανικής Τράπεζας Επενδύσεων, με αποτέλεσμα να αποκλείεται η συμμετοχή ελληνικών
εταιριών στα χρηματοδοτούμενα από την Τράπεζα έργα. Αυτό θα μπορούσε να ξεπεραστεί με
την δημιουργία κοινών επιχειρήσεων (joint ventures) ελληνικών κατασκευαστικών με μεγάλες
τυνησιακές με σκοπό την κατάκτηση της αφρικανικής αγοράς.
Οι Τυνήσιοι ενδιαφέρονται και για μεταφορά τεχνογνωσίας σε τομείς όπου Ελλάδα
παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα π.χ. στη γεωργία, στον τουρισμό, στη διαχείριση
λιμένων.

3. Επενδύσεις
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του αρμόδιου Γραφείου Foreign Investment
Promotion Agency «FIPA-Tunisia» http://www.investintunisia.tn οι ελληνικές επενδύσεις –
εκτός του τομέα ενέργειας (για τον οποίο δεν μας διέθεσαν στοιχεία} ως τα τέλη του 2017 είχαν
ως εξής: Αριθμός Επενδύσεων 10, Επενδεδυμένο Κεφάλαιο 10,745 εκ. τυνησιακά δηνάρια
(4,298 εκ. ευρώ περίπου), σε εταιρείες που το σύνολο των επενδεδυμένων κεφαλαίων φθάνει τα
40,905 εκ τυν. δηνάρια και προσφέρουν απασχόληση σε 574 άτομα.
Ευκαιρίες παρουσιάζονται στους τομείς των κατασκευών, των δομικών υλικών, της
ναυτιλίας, των υδρογονανθράκων, της παραγωγής ενέργειας, των ΑΠΕ, της αεροπλοΐας, των
μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και σε βιομηχανίες έντασης εργασίας με εξαγωγικό
προσανατολισμό όπως η κλωστοϋφαντουργία και ορισμένες βιομηχανίες μηχανολογικού ή
ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Επενδύσεις Τυνήσιων στην Ελλάδα: Η Κεντρική Τράπεζα Τυνησίας θέτει περιορισμούς
για τις επενδύσεις των τυνησιακών επιχειρήσεων στο εξωτερικό (οι περιορισμοί αφορούν το
μέγεθος των επιχειρήσεων και τη μεταφορά των κεφαλαίων). Αναφέρεται, ενδεικτικά, ότι η
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μεταφορά κεφαλαίων τυνησιακών εταιριών για επενδύσεις στο εξωτερικό, με ορισμένες
εξαιρέσεις, υπόκειται σε περιορισμούς που έχουν σχέση με τον κύκλο εργασιών κατά την
προηγούμενη οικονομική χρήση καθώς και το σκοπό μεταφοράς των κεφαλαίων:
χρηματοδότηση υποκαταστημάτων, θυγατρικών εταιριών ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις του
εξωτερικού.

4. Αναπτυξιακή Συνεργασία
Η Ελλάδα χορηγεί διετείς υποτροφίες σε νέους Τυνήσιους αποφοίτους αγρονομίας,
βιολογίας και σχετικών ειδικοτήτων για απόκτηση διπλώματος Master of Science (120 ECTS)
σε βιοτεχνολογία, βιώσιμη γεωργία ποιότητα τροφίμων, αγροτική επιχειρηματικότητα στο
Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων ένα από τα πέντε ινστιτούτα του μεσογειακού
διακυβερνητικού οργανισμού International Center for Advanced Mediterranean Agronomic
Studies (CIHEAM), στον οποίο οι δύο χώρες είναι μέλη. Το 2016 η Ελλάδα διέθεσε για τις
υποτροφίες 198.000 Ευρώ και αντίστοιχο ποσό για το 2017. Επίσης υλοποιούνται διμερή
ερευνητικά και τεχνικά προγράμματα.

5. Δράσεις Οικονομικής Διπλωματίας
Απαντήσεις αιτημάτων συνεργασίας ελληνικών και τυνησιακών εταιρειών
Το 2017 το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τύνιδας επεξεργάστηκε 100 αιτήματα ελληνικών
επιχειρήσεων που αφορούσαν σε πληροφόρηση για την τυνησιακή αγορά, εύρεση συνεργατών
επίλυση διαφορών, συνδρομή σε πρακτικές ανάγκες κατά την εδώ επίσκεψη επιχειρηματιών
κ.α.. Στην Τυνησία δεν υπάρχουν ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων με υψηλό βαθμό αξιοπιστίας.
Οι απαντήσεις στα αιτήματα των επιχειρηματιών προκύπτουν μετά από έρευνες αγοράς, έρευνα
σε εξειδικευμένα περιοδικά, οδηγούς εκθέσεων, τηλεφωνική επικοινωνία κ.τ.λ.
Παρουσία Γραφείου σε εδώ Διεθνείς Εκθέσεις
Το Γραφείο μας παρακολούθησε όλες τις μεγάλες διεθνείς Εκθέσεις στην Τύνιδα με
έμφαση όσες αφορούν κατασκευαστικό κλάδο (MEDIBAT 2017, Med Industrie), τον
αγροτοβιομηχανικό (Έκθεση SIAMAP 2017), τον τουριστικό (Τουριστική Έκθεση ΜΙΤ 2017),
νέων τεχνολογιών (SITIC AFRICA 2017). Η παρακολούθηση των εδώ Εκθέσεων και
εκδηλώσεων είναι σημαντική δεδομένου ότι δίδουν ευκαιρίες επαφής με στελέχη των μεγάλων
εγχώριων εταιρειών και λοιπών παραγόντων της οικονομικής ζωής. Επιπλέον, απαντήθηκαν
περίπου 30 αιτήματα και εκδηλώσεις ενδιαφέροντος συνεργασίας τυνησιακών εταιρειών οι
οποίες έλαβαν χώρα κατά τη διοργάνωση εδώ διεθνών εκθέσεων είτε με την απ ευθείας επαφή
αυτών με το Γραφείο μας.
Διμερής αναπτυξιακή συνεργασία
Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. συμμετείχε στην έκδοση της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. για την διμερή
συνεργασία κρατών-μελών και Τυνησίας το 2016 που εδόθηκε το 2017
Η Έκθεση της εδώ Αντιπροσωπείας Ε.Ε. για την διμερή αναπτυξιακή συνεργασία
κρατών-μελών της Ε.Ε. / αναπτυξιακών Τραπεζών με την Τυνησία 2017 με έργα που βρίσκονται
σε εξέλιξη ή ολοκληρώθηκαν εντός του 2016 έχει δημοσιευτεί στην διεύθυνση
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https://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/25941/la-d%C3%A9l%C3%A9gation-del%E2%80%99ue-en-tunisie-publie-son-rapport-d%E2%80%99activit%C3%A9-%E2%80%93%C3%A9dition-2017_fr
Η διμερής αναπτυξιακή συνεργασία Ελλάδας – Τυνησίας βρίσκεται στις σελίδες 152-153
της Έκθεσης.
Ετήσιες Εκθέσεις
Το Γραφείο μας συνέταξε, απέστειλε σε φορείς στην Ελλάδα και ανήρτησε στον
ιστότοπο AGORA την ετήσια Έκθεση για την Τυνησιακή Οικονομία και για την εξέλιξη των
διμερών εμπορικών και οικονομικών σχέσεων για το 2016.
Επίσης, προέβη σε ριζική αναθεώρηση και επικαιροποίηση του Οδηγού Επιχειρείν
Τυνησίας σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές της αρμόδιας Β1 Δ/νσης για κατάρτιση
ενιαίας μορφής Οδηγών Επιχειρείν από τα Γραφεία ΟΕΥ.
Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Τυνησιακών Φορέων
Το Γραφείο μας συμμετείχε σε πολλές εκδηλώσεις και ημερίδες που διοργανώθηκαν από
κρατικούς φορείς της Τυνησίας. Αναφέρονται ενδεικτικά εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο
Οργανισμός Προσέλκυσης Επενδύσεων «FIPA-Tunisia» για το νέο επενδυτικό νόμο το Μάρτιο
του 2017, τη διημερίδα “Tunisia Investment Forum” (9-10/11/2017) καθώς και αντίστοιχη
ημερίδα του οργανισμού “Solidar Tunisie” (Μάρτιος 2017). Επίσης, συμμετείχε σε στρογγυλή
τράπεζα για τις διαπραγματεύσεις σύναψης Νέας Συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε – Τυνησίας ALECA
(Accord de Libre-Echange Approfondi et Complet - Σφαιρική και σε βάθος συμφωνία
ελευθέρων συναλλαγών) στις 24/10/2017 που διοργάνωσε ο εδώ φορέας Mediterranean
Development Initiative και το ίδρυμα Konrad Adenauer, και σε διημερίδα για την ανανεώσιμη
ενέργεια που διοργάνωσε ο κρατικός οργανισμός “Agence National pour la Metrise de l
Energie” στις 7 και 8/12/2017.
Αποστολές σε Εκθέσεις Ελλάδα
Το Γραφείο μας σε συνεργασία με τη HELEXPO και στο πλαίσιο του “Hosted Buyers
Program” φρόντισε για την αποστολή εκπροσώπων τυνησιακών εταιρειών στις κάτωθι Εκθέσεις:
Zootechnia 2017, 2-5/2/2017, 6 εκπρόσωποι τυνησιακών εταιρειών
HELLENIC JEWELLERY 2017, 23-26/2/2017, 2 εκπρόσωποι τυνησιακών εταιρειών
Detrop Oinos 2017, 3-6/3/2017, 6 εκπρόσωποι τυνησιακών εταιρειών
Hotelia 2017, 2 εκπρόσωποι τυνησιακών εταιρειών
Εβδομάδα Ελληνικής Γαστρονομίας και Πολιτισμού σε Ξενοδοχείο της Τύνιδας
Από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου τ.ε. πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Movenpick της
Τύνιδας εβδομάδα ελληνικής γαστρονομίας και πολιτισμού υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της
Ελλάδας στην Τύνιδα. Στην εκδήλωση που είχε ως στόχο την προβολή της χώρας μας, μέσω της
ελληνικής κουζίνας και πολιτισμού, παρουσιάστηκαν ελληνικές γεύσεις στο κεντρικό εστιατόριο
του ξενοδοχείου “The Breeze”. Στην εκδήλωση χρησιμοποιήθηκαν ελληνικά προϊόντα όπως
φέτα και ούζο που διατίθενται σε ορισμένα επιλεγμένα σημεία πώλησης στην Τύνιδα. Λόγω της
επιτυχίας της εκδήλωσης ζητήθηκε από το ξενοδοχείο η συνεργασία μας επανάληψή της και
κατά το 2018.
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Ενημέρωση για διαγωνισμούς στην Τυνησία
Το Γραφείο μας πληροφόρησε τους αρμόδιους συλλογικούς φορείς και τα Επιμελητήρια
της χώρας μας για τους σημαντικούς δημόσιους διαγωνισμούς που έλαβαν χώρα στην Τυνησία
κατά το 2017 με έμφαση στην προμήθεια φαρμάκων, στα δημόσια έργα, και την ενέργεια. Όλες
οι σχετικές ενημερώσεις αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική πύλη “Agora”.
Ενημέρωση για Μέτρα Περιορισμού Εισαγωγών. Συνεργασία με Αντ/πεία Ε.Ε.
Δεδομένου ότι η τυνησιακή Κυβέρνηση προέβη σε σειρά μέτρων διοικητικού κυρίως
χαρακτήρα για τον περιορισμό των εισαγωγών με στόχο τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος,
το Γραφείο μας, είχε διαρκή συνεργασία με εδώ Αντιπροσωπεία Ε.Ε. για διαμόρφωση της
κοινής ευρωπαϊκής στάσης. Επιπλέον ενημέρωσε σχετικά ελληνικές Αρχές και Φορείς και
ανήρτησε σχετική πληροφόρηση στην ηλεκτρονική πύλη “Agora”.
Ανεξαρτήτως τούτου, το Γραφείο μας συμμετείχε σε συνεδριάσεις οικονομικών και
εμπορικών συμβούλων Ε.Ε. και σε κοινές εκδηλώσεις Ε.Ε. καθ όλη τη διάρκεια του 2017.
Επιχειρηματικές Συναντήσεις στην Ελλάδα για τον κλάδο των Δομικών Υλικών
Το Γραφείο μας φρόντισε για την αποστολή στην Ελλάδα δύο εκπροσώπων τυνησιακών
εισαγωγικών εταιρειών δομικών υλικών για πραγματοποίηση συναντήσεων στην Ελλάδα με
ελληνικές παραγωγικές εταιρείες στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης του “Enterprise Greece” στη
Θεσσαλονίκη (2-3/10/2017).
Επισκέψεις από Ελλάδα
Το Γραφείο μας συμμετείχε στην προετοιμασία επίσκεψης κλιμακίου του Υπουργείου
ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην Τύνιδα (2/10/2017) με σκοπό την διαπραγμάτευση
Διμερούς Συμφωνίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές. Επίσης συμμετείχε και στις
διαπραγματεύσεις οι οποίες είχαν θετικό αποτέλεσμα ως προς την κατεύθυνση της υπογραφής
της Συμφωνίας.
Κλαδικές Μελέτες
Το Γραφείο μας εκπόνησε μελέτες για τον Νέο Επενδυτικό Νόμο στην Τυνησία, το
Τυνησιακό Ελαιόλαδο και την αγροτική παραγωγή της χώρας κατά το 2017.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. Θέματα Δασμών και μη δασμολογικών Εμποδίων
Κατά το 2017 και με στόχο την αντιμετώπιση του μεγάλου και συνεχώς αυξανόμενου
ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου, την ενίσχυση τομέων της τυνησιακής οικονομίας και την
αύξηση των συναλλαγματικών αποθεμάτων, η τυνησιακή κυβέρνηση προέβη σε μια σειρά
μέτρων αποθάρρυνσης των εισαγωγών και πιο συγκεκριμένα:
Η απαίτηση από τους εισαγωγείς να προσκομίζουν έγγραφο τελωνειακής
διασάφησης (déclaration douanière) από τη χώρα εξαγωγής στην αγγλική, γαλλική ή αραβική
και το οποίο προστίθεται στο φάκελο εκτελωνισμού από την 31η Οκτωβρίου. Από ευρωπαϊκής
πλευράς το έγγραφο είναι το ΕΧ1. Το εν λόγω έγγραφο καθίσταται υποχρεωτικό για τα
ακόλουθα προϊόντα: ξηροί καρποί, κονσέρβες διατροφής, μπισκότα, χυμοί και ζαχαρώδη,
καλλυντικά προϊόντα και προϊόντα υγιεινής, πλαστικά προϊόντα οικιακής χρήσης, ρούχα,
υποδήματα, ψεύτικα κοσμήματα, κινητά τηλέφωνα, παιχνίδια, ανταλλακτικά αυτοκινήτων και
μοτοσυκλετών, καφέ, τσάι και ρύζι. Στις 24/10 τα τυνησιακά τελωνεία διευκρίνισαν ότι για τα
ευρωπαϊκής προέλευσης προϊόντα γίνεται αποδεκτή η εκτύπωση από την οθόνη (print screen)
του εγγράφου και αν είναι σε άλλη γλώσσα η μετάφραση πρέπει να γίνει στην Τυνησία από
επίσημο μεταφραστή. Τα τυνησιακά τελωνεία θα λάβουν υπόψη τους τις δυσκολίες που
δημιουργούνται από την εφαρμογή του μέτρου και θα επιδιωχθεί λύση για τα ευρωπαϊκά
προϊόντα.
Καθυστερήσεις των εκτελωνισμού λόγω τεχνικών ελέγχων. Ενώ στο παρελθόν
επιτρέπετο η διακίνηση των προϊόντων προς την τυνησιακή αγορά κατά τη διάρκεια ανάλυσης
δειγμάτων, επί του παρόντος το Υπουργείο Εμπορίου δεν επιτρέπει την παράλληλη διενέργεια
διαδικασιών που απαιτούνται και δεν επιτρέπει τον εκτελωνισμό πριν τα τελικά θετικά
αποτελέσματα των ελέγχων. Δεδομένου ότι οι αναλύσεις διαρκούν από 2 έως 6 μήνες η ΕΕ το
θεωρεί διακριτική μεταχείριση.
Απαίτηση πιστοποιητικού πώλησης στη χώρα παραγωγής για καλλυντικά,
παιχνίδια και σχολικά είδη, Το εν λόγω μέτρο δεν κρίνεται αντίθετο με τη συμφωνία
σύνδεσης.
Επίσης, απαγόρευση στις εμπορικές τράπεζες να χρηματοδοτούν πλέον τις εισαγωγές
σε μια σειρά προϊόντα, τα οποία δεν θεωρούνται ουσιώδους ανάγκης ή προτεραιότητας για
την εδώ αγορά. Συγκεκριμένα, να μην εκδίδουν εγγυητικές- πιστωτικές επιστολές (lettres de
credits) για εισαγωγές, παρά μόνο στην περίπτωση που ο εισαγωγέας καταβάλει εγγύηση –
προκαταβολή με δικά του κεφάλαια, που καλύπτουν το σύνολο της αξίας των εμπορευμάτων.
Επιβολή δασμών σε αγροτικά προϊόντα που εξαιρούνταν, από 0% σε 15% και σε αυτά
που υπόκειντο σε δασμούς 15% ή 27%, σε 36%, μέτρο που πλήττει και ευρωπαϊκά αγροτικά
προϊόντα.
Αύξηση τελωνειακών δασμών σε άλλες κατηγορίες από 20% σε 30%. Από το μέτρο
αυτό πλήττονται οι ελληνικές εξαγωγές μαρμάρου.
Αύξηση φόρου κατανάλωσης στα αυτοκίνητα, στα μάρμαρα, στα καλλυντικά και
άλλα καταναλωτικά προϊόντα. Το μέτρο αυτό θεωρείται από πλευράς εδώ Αντ/πείας έμμεσος
δασμός.
Προκαταβολή φόρου εισαγωγής στο 15% για τα έτη 2018 και 2019.
Μερική αναστολή της συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου με την Τουρκία η οποία
υπεγράφη το 2004. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ψήφισης του προϋπολογισμού του 2018, το
τυνησιακό κοινοβούλιο αποφάσισε την ενεργοποίηση του άρθρου 17 της εν λόγω συμφωνίας, το
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οποίο προβλέπει τη δυνατότητα της Τυνησίας να προβεί στη λήψη έκτακτων μέτρων
περιορισμένης χρονικής διάρκειας ήτοι αύξηση των τελωνειακών δασμών επί συγκεκριμένων
τουρκικών εισαγόμενων προϊόντων με σκοπό την προστασία τομέων της εγχώριας παραγωγής.
Στην ουσία πρόκειται για την επαναφορά των δασμών σε επίπεδα προ της ισχύος της
συμφωνίας.

2. Συνεργασία ΔΝΤ και Τυνησιακής Κυβέρνησης
Το ΔΝΤ και η τυνησιακή κυβέρνηση συμφώνησαν το Μάιο του 2016 σε ένα
χρηματοδοτικό εργαλείο, το IMF Extended Fund Facility (EFF) ύψους 2,9 δις δολ. ΗΠΑ και
διάρκειας 48 μηνών με σκοπό την υποστήριξη του προγράμματος οικονομικών μεταρρυθμίσεων:
μακροικονομική σταθερότητα, μεταρρύθμιση δημόσιου τομέα, βελτίωση επιχειρηματικού
κλίματος κ.α. Το πρόγραμμα υπόκειται σε οκτώ αξιολογήσεις και το επιτόκιο είναι 2% σε μέση
ετήσια βάση.
Μέσω αυτού λαμβάνονται μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής και επιτάχυνσης των
μεταρρυθμίσεων. Επι μέρους στόχοι είναι η αύξηση των δημοσίων επενδύσεων, η επίτευξη
περισσότερων φορολογικών εσόδων, η «εκλογίκευση» των απολαβών του δημοσίου τομέα, η
βελτίωση της βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής προστασίας. Όλα τα ανωτέρω θα
συμβάλλουν σε μεγαλύτερα ποσοστά ανάπτυξης και δημιουργία περισσότερων θέσεων
εργασίας.
Το ΔΝΤ σε επισκεψή του εντός του 2017 εξέφρασε την επιδοκιμασία του για την
αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Ιδιαίτερη
μνεία έγινε επίσης στις προσπάθειες εξυγίανσης του τραπεζικού τομέα, των δημόσιων
οργανισμών, της προστασίας των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και της αποτελεσματικής
αντιμετώπισης της διαφθοράς.
Το πλαίσιο της συνεργασίας καθώς και τακτικές εκτιμήσεις για την τυνησιακή οικονομία
είναι διαθέσιμες στον ιστοτόπο http://www.imf.org/external/country/TUN/index.htm

3. Υποτίμηση του Τυνησιακού Νομίσματος
Τον Απρίλιο του 2017 το Υπουργείο Οικονομικών της Τυνησίας ανακοίνωσε τη
σταδιακή υποτίμηση του τυνησιακού δηναρίου έναντι του δολαρίου ΗΠΑ και Ευρώ και την
προοδευτική μείωση της παρέμβασης της Κεντρικής Τράπεζας στην αγορά συναλλάγματος.
Κατά τους επόμενους μήνες,, η ισοτιμία του τυνησιακού νομίσματος έναντι του Ευρώ
διαμορφώθηκε στα 3 δηναρια προς 1 Ευρώ. Ως αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής η ισοτιμία
τυνησιακού δηναρίου προς ευρώ και δολ. ΗΠΑ διαμορφώθηκε σε ιστορικά επίπεδα 2,6 και 2,4
αντιστοίχως.
Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης κλιμακίου του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Τύνιδα (7-18/4) κατά την οποία ολοκληρώθηκε η πρώτη
αξιολόγηση του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της Τυνησίας Επικρατέστερη ερμηνεία είναι
ότι η Κυβέρνηση προέβη στο εν λόγω μέτρο το οποίο αναμένεται να μειώσει το εμπορικό
έλλειμμα, ως εναλλακτικό των μισθολογικών περικοπών και της κατάργησης κρατικών
επιδοτήσεων σε είδη πρώτης ανάγκης τις οποίες αναφέρεται ότι απαιτούσε το Ταμείο.
Από πολλούς αναλυτές η υποτίμηση ερμηνεύεται ως φτωχοποίηση της χώρας με άμεσες
συνέπειες την αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων και των κοινωνικών ανισοτήτων. Η βασική
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ένωση εργοδοτών της χώρας UTIC
UTICA
A εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της και έκανε λόγο για
επικίνδυνη εξέλιξη για την οικονομία με αρνητικές συνέ
συνέπειες
πειες για τις επενδύσεις, την
ανταγωνιστικότητα των εταιρειών και τον πληθωρισμό.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών η υποτίμηση επιβλήθηκε μόνο από την μεγάλη
διεύρυνση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας
χώρας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Παρά το μικρό της μέγεθος και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η οικονομία,
θεωρούμε ότι η Τυνησιακή αγορά αξίζει να βρεθεί στο στόχαστρο των Ελλήνων εξαγωγέων τα
επόμενα χρόνια. Και τούτο διότι παρουσιάζει θετικές προοπτικές ως προορισμός των ελληνικών
εξαγωγών τόσο μέσω της ενίσχυσης των δυναμικών κλάδων όπως δομικά υλικά και φάρμακα
αλλά και με την περαιτέρω διαφοροποίηση των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων.
Η τυχόν βελτίωση των οικονομικών δεικτών και η επιτάχυνση της ανάπτυξης μελλοντικά
θα συμβάλλουν σε αυτή την προοπτική. Πρέπει πάντως επί του παρόντος να αναφερθεί ότι
διαγράφονται δύο αρνητικές εξελίξεις: α) η ραγδαία υποτίμηση του τυνησιακού δηναρίου έναντι
του ευρώ από την άνοιξη του 2017 κ.ε. που καθιστά τα εισαγόμενα προϊόντα ιδιαιτέρως ακριβά
και οι Τυνήσιοι εισαγωγείς ασκούν πιέσεις για χαμηλότερες τιμές από τους ξένους προμηθευτές
και β) η λήψη μέτρων μείωσης του εμπορικού ελλείμματος εντός του 2017 και η συνολική
πολιτική αποθάρρυνσης των «μη ζωτικής σημασίας» εισαγωγών. Μένει να διαπιστωθεί κατά
πόσο τα δύο αυτά εμπόδια θα έχουν κάποιο μακροχρόνιο αντίκτυπο ή οι εξελίξεις στην
τυνησιακή και παγκόσμια οικονομία θα τα ανατρέψουν.
Προς την περαιτέρω αύξηση της ελληνικής παρουσίας στην Τυνησιακή αγορά θα
μπορούσαν να αναφερθούν η συμπερίληψη της Τυνησίας στα προγράμματα εμπορικών
αποστολών των ελληνικών φορέων εξωστρέφειας, η συμμετοχή των ελληνικών εταιρειών σε
εκθέσεις στην Τυνησία και σε διεθνείς διαγωνισμούς κρατικών τυνησιακών οργανισμών και η
διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας με εγχώριες εταιρείες με σκοπό την υλοποίηση κοινών
δράσεων σε γειτονικές και λοιπές αφρικανικές χώρες. Το τελευταίο ισχύει για τις ελληνικές
κατασκευαστικές εταιρείες.
Γενικότερα λόγω των ιδιομορφιών της αγοράς και της ιδιαίτερης επιχειρηματικής
κουλτούρας θα πρέπει να τονιστεί για μια ακόμη φορά ότι απαιτείται υπομονή και επιμονή,
μακροχρόνια προοπτική και προσοχή και κάθε δυνατή διασφάλιση των συναλλαγών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
1. Ελληνικές Αρχές
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΥΝΙΔΑΣ
6, Rue Saint Fulgence - Notre Dame 1082 Tunis, Tunisie
Τηλέφωνα: ( 00216 71 )288411, 288890, 288608, Email: gremb.tun@mfa.gr
https://www.mfa.gr/missionsabroad/en/tunisia-en
Γραφείο Οικονομικών Εμπορικών Υποθέσεων
Τηλέφωνα ( 00216 71 )0021671846632, 0021671288411, E-mail: grtradetun@mfa.gr
2. Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια
CCIT : Chambre de Commerce et d'Industrie de Tunis
31, Av de Paris - 1000 – Tunisie, Tel: (+216) 71 247 322
Fax: (+216) 71 339 422 / 354 744/ 247 288 (Promotion)
E-mail: ccitunis@planet.tn, promotion.internationale@ccitunis.org.tn,
nadia.information@ccitunis.org.tn, www.ccitunis.org.tn
CCIS : Chambre de Commerce et d'Industrie de Sfax
10 Rue Moulezem Hamadi Tej / 3018 Sfax
Tél.:74 296 120, Fax:74 296 121, E-mail: ccis@ccis.org.tn, www.ccis.org.tn
CCI : Chambre de Commerce et d'Industrie du Centre
Rue Chedly Khaznadar - 4000 Sousse
Tél.:73 225 182 / 73 225 044, Fax:73 224 227
E-mail: ccic.dcoop@planet.tn, ccis.sousse@planet.tn, www.ccicentre.org.tn
CCI Cap Bon : Chambre de Commerce et d'Industrie du Cap-Bon
10, Avenue Mongi Slim - BP 113- 8000 Nabeul
Tél.:72 287 260 / 72 224 451, Fax:72.287 417
E-mail: cci.capbon@planet.tn, www.ccicapbon.org.tn
CCINE : Chambre de Commerce et d'Industrie du Nord-Est
Angle Rues 1ère mai –Mohamed Ali –Tour Bureaux, Bizerte Centre 7000 Bizerte
Tél.:72 443 011/ 72 431 044, Fax :72432445
E-mail: ccine.biz@gnet.tn, http://www.ccibizerte.org.tn/
CCINO : Chambre de Commerce et d'Industrie du Nord-Ouest
Rue Hédi Chaker - 9000 Béjà, Tél.:78 456 261/ 78 458 458
Fax:78 455 789 E-mail: ccino.beja@hexabyte.tn, www.ccino.org.tn
CCISE : Chambre de Commerce et d'Industrie du sud-est
202 Avenue Farhat Hached - 6000 Gabès, Tél.:75 274 900, Fax:75 274 688, 275 850
E-mail: ccise.abdallahhounaida@gnet.tn, ccise@gnet.tn, www.ccise.org.tn
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CCISO : Chambre de Commerce et d'Industrie du Sud Ouest
Rue des Nil - BP 46 - 2100 Gafsa
Tél.:76 226 650, Fax:76 224 150,
E-mail: cciso.g@planet.tn, contact@cciso.org, www.cciso.org
3. Τράπεζες
AMEN BANK
Site Web : www.amenbank.com.tn
ARAB TUNISIAN BANK
Site Web : atb.com.tn
NORTH AFRICA INTERNATIONAL BANK - NAIB BANK
Site Web : www.naibank.com
BANQUE TUNISO-LIBYENNE
Site Web : www.btl.com.tn
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE TUNISIENNE DES
BANQUES & DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS
Site Web : www.apbt.tn
ATTIJARI BANK
Site Web : www.attijaribank.com.tn
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE, BCT
Site Web : www.bct.gov.tn
BANQUE DE FINANCEMENT DES PETITES ET
MOYENNES ENTREPRISES, BFPME
Site Web : www.bfpme.com.tn
BANQUE DE L’ HABITAT, BH
Site Web : www.bh.com.tn
BANQUE DE TUNISIE, BT
Site Web : www.bt.com.tn
BANQUE FRANCO-TUNISIENNE, BFT
Site Web : www.zawya.com
BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE, BIAT
Site Web : www.biat.com.tn
BANQUE NATIONALE AGRICOLE, BNA
Site Web : www.bna.com.tn
BANQUE TUNISIENNE DE SOLIDARITE, BTS
Site Web : www.tunisieprojet.com
BANQUE ZITOUNA
Site Web : www.banquezitouna.com
STE TUNISIENNE DE BANQUE , STB
Site Web : www.stb.com.tn
UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET
L’ INDUSTRIE , UBCI
Site Web : www.ubcinet.net
UNION INTERNATIONALE DES BANQUES, UIB
Site Web : www.uib.com.tn
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4. Διοργανωτές Εκθέσεων
Εταιρία Διεθνών Εκθέσεων Τύνιδας (Société des Foires Internationales de Tunis)
http://www.fkram.com.tn/
Εταιρία ΜΑΡ (Marketing Advertising and Publishing) http://www.mit-med.com.tn
Le centre Tunisien des Foires , Expositions et Congrès “ CTFexpo” http://www.ctfexpo.com/
The International Fairs & Exhibitions Tunisia “I.F.E Tunisia”
https://www.ifetunisia.com/en/home/
Διεθνής Έκθεση Sfax http://www.foiredesfax.com/
Διεθνής Έκθεση Sousse https://fr-fr.facebook.com/foire.int.sousse/
Επίσης διοργανωτές εκθέσεων Εκθέσεων είναι και τα Επιμελητήρια καθώς και η Ένωση
Tunisian Confederation of Industry, Trade and Handicrafts (Union tunisienne de l'industrie, du
commerce et de l'artisanat – UTICA). http://www.utica.org.tn/Fr/#?
5. Ξενοδοχεία
Tunis
Hotel Golden Tulip Carthage
http://www.goldentulipcarthagetunis.com/
The Residence Tunis
http://cenizaro.com/theresidence/tunis/contact
LE PALACE Tunis
http://lepalace-gammarth.com/index.php/contact-page/
Mövenpick Hotel Gammarth Tunis
http://www.movenpick.com/en/africa/tunisia/la-marsa/hotel-tunis-gammarth/overview/
Villa Didon Carthage
http://www.villadidoncarthage.com, Te l 00216, 71733433, Fax 71733488
EL MOURADI Hotels
http://www.elmouradi.com/info/contact.aspx?user=869&curr=1&ilng=2
Four Seasons Hotel Tunis
https://www.fourseasons.com/tunis/
Regency Tunis
http://regencytunis.com/
Phebus hotel
http://www.hotel-phebus.com/index.php
Dar El Marsa
http://www.darelmarsa.com/
Bizerte
Bizerta Resort
http://www.bizertaresort.com/contact.html
Tabarka
Dar Ismail resort
http://www.darismailhotels.com/info/contact.aspx?user=716&curr=3&ilng=2
HOTEL LA CIGALE
http://www.lacigaletabarka.com/contact/
Hammamet
Hasdrubal Thalassa & Spa Hotels (Hammamet, Djerba etc)
http://www.hasdrubal-thalassa.com/
Magic Hotels And Resorts
http://www.magichotelsandresorts.com/contacts/contact
MEDINA Solaria Hotel
http://www.medina.com.tn/en/hotel/hotel-solaria-thalasso/contact-97.html
Le Royal Hotels & Resorts – Hammamet
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http://www.leroyal-hammamet.com/thecomplex.asp
Djerba
Rym Seabel Hotel
http://www.seabelhotels.com/fr/seabel-hotels/contact-us/
Radisson Blu Palace Resort & Thalasso, Djerba
https://www.radissonblu.com/en/resort-djerba/contact
Mahdia
RIU EL MANSOUR MAHDIA
http://www.elmansour-hotel.com/contact.php
Mahdia Palace
http://mahdiapalace.com/EN/index.html
Sousse
Sousse Palace Hôtel & Spa
http://www.hotelsoussepalace.com/en/
Marhaba Hotels
http://www.marhabahotels.tn/contact.php
Monastir
Groupe Thalassa Hotels
http://www.thalassa-hotels.com/
Skanes Sérail
http://www.skanes-serail.com/contact.php

6. Διπλωματικές Αποστολές
Όλες οι ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Τύνιδα εμπεριέχονται στον ακόλουθο σύνδεσμο
του τυνησιακού ΥΠΕΞ
https://www.diplomatie.gov.tn/nc/e-services/liste-diplomatique/missions-diplomatiques-accreditees-a-tunis/

7. Πληροφόρηση για Τυνησιακή Αγορά
EuroMed Trade Helpdesk
Ιδρύθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το International Trade Center. Μέσω
δωρεάν εγγραφής παρέχονται βασικές πληροφορίες για την αγορά, τους δασμούς και τις
διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής. euromed.macmap.org
Market Access Database (MADB)
δασμολόγιο και διαδικασίες εισαγωγής προϊόντων όχι μόνο στην Τυνησία αλλά γενικότερα σε
τρίτες χώρες http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
Ε.Ε και Τυνησία
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/tunisia/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Εμπόριο Ε.Ε. - Τυνησίας 2007 - 2017

Πηγή: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122002.pdf
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ17

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

Πηγη: Κεντρικη Τράπεζα Τυνησίας,
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Commerce_Exterieur_20171231_fr.pdf

17

Κράτη –Μέλη της 'UMA (Union du Maghreb arabe):Αλγερία, Λιβύη, Μαρόκο, Μαυριτανία, Τυνησία
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΥΝΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Πηγη: Κεντρικη Τράπεζα Τυνησίας,
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Commerce_Exterieur_20171231_fr.pdf
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ 2017 (4ΨΗΦΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.) Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
CN4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΞΙΑ 2017
(ευρώ)

% ΕΠΙ
ΣΥΝΟΛΟΥ

2710'
1001'
7207'
8901'
2713'
2818'

Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα λάδια).
Σιτάρι και σμιγάδι
Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα
Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια, οχηματαγωγά (φέρρυ-μποτ), φορτηγά πλοία,
Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο κ.α.
Κορούνδιο τεχνητό, χημικά καθορισμένο ή μη. Οξείδιο του αργιλίου.

57.031.981
23.141.943
7.435.291
5.870.000
5.360.414
5.269.462

39,528%
16,039%
5,153%
4,068%
3,715%
3,652%

7612'
5201'
2711'
6006'
0301'
3402'
3004'
2401'
8309'
8544'
8419'
3808'
7411'
6802'
3204'
2309'
0802'
5608'
5205'
4410'
3802'

Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία
Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο
Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες
Άλλα πλεκτά υφάσματα
Ψάρια ζωντανά
Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (εκτός από σαπούνια). Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση,
Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006)
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί.
Πώματα (καψούλια επιπωμάτισης φιαλών, βιδωτά πώματα,
Σύρματα και καλώδια (σύνδεσης. Καλώδια από οπτικέ
Συσκευές και διατάξεις, έστω και ηλεκτρικά θερμαινόμενες
Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα,
Σωλήνες από χαλκό
Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, φυσικές, άλλες από σχιστόλιθο, επεξεργασμένες
Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης.
Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων
Καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους
Δίχτυα με δεμένους κόμπους, σε τόπια ή σε τεμάχια, που γίνονται από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά
Νήματα από βαμβάκι άλλα από τα νήματα για ράψιμο,
Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια και παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες,
Άνθρακες ενεργοποιημένοι. Φυσικές ορυκτές ύλες ενεργοποιημένες.

4.945.226
4.611.646
4.441.550
2.847.133
2.716.529
1.750.044
1.488.096
1.239.550
1.132.902
785.541
733.039
649.669
614.771
569.477
559.561
544.570
511.904
477.308
458.381
436.982
401.295

3,427%
3,196%
3,078%
1,973%
1,883%
1,213%
1,031%
0,859%
0,785%
0,544%
0,508%
0,450%
0,426%
0,395%
0,388%
0,377%
0,355%
0,331%
0,318%
0,303%
0,278%

2515'
8428'
3920'
3923'
2302'
7610'
8434'
7309'
3824'
0602'
7604'
0511'
2503'
7607'
8442'
0811'
4411'
9402'
4102'
2402'
3925'
8301'
3305'
3809'
2618'
6810'
8418'
6806'
4103'
8433'
3806'
3304'

Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκημα ή χτίσιμο,
Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση ή τη μετακίνηση, π.χ. ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες,
Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες
Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα,
Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα,
Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και τμήματα γεφυρών, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, κολόνες, ικριώματα, στέγες,
Μηχανές αρμέγματος και άλλες μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας
Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα,
Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου.
Φυτά ζωντανά στα οποία περιλαμβάνονται και οι ζωντανές ρίζες τους,
Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α.
Προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α.. Ζώα μη ζωντανά όλων των ειδών, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου
Θείο κάθε είδους (εκτός από αυτό που παράγεται με εξάχνωση, με κατακρήμνιση και το κολλοειδές)
Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη
Μηχανές και συσκευές (εκτός από τις εργαλειομηχανές των κλάσεων 8456 έως 8465)
Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα
Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες,
Έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη χειρουργική (
Δέρματα ακατέργαστα προβατοειδών νωπά ή αλατισμένα, αποξεραμένα
Πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα, πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού
Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, π.δ.κ.α.
Λουκέτα, κλειδαριές και σύρτες ασφαλείας
Παρασκευάσματα για τα μαλλιά
Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών
Σκουριές υψικαμίνων με μορφή σπυρωτής σκόνης άμμος υψικαμίνων, που προέρχονται από την κατεργασία σιδήρου ή χάλυβα
Τεχνουργήματα από τσιμέντο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα, έστω και οπλισμένα
Ψυγεία και καταψύκτες τύπου ντουλαπιού, καταψύκτες και ψυκτικές συσκευές βαθείας ψύξεως τύπου κιβωτίου και άλλο υλικό,
Μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, μαλλιά από πετρώματα και παρόμοια ορυκτά μαλλιά.
Δέρματα ακατέργαστα
Μηχανές και συσκευές για τη συγκομιδή ή τον αλωνισμό γεωργικών προϊόντων, ό
Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, καθώς και τα παράγωγά τους. Αιθέριο έλαιο κολοφωνίου και έλαια κολοφωνίου. Γόμες λιωμένες
Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα και παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρματος
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383.253
348.641
346.100
333.770
300.000
275.504
254.937
252.500
239.259
238.169
209.074
195.379
190.153
182.632
178.112
171.076
142.968
134.487
133.350
131.058
125.578
124.999
120.051
118.519
118.398
113.305
103.048
103.039
94.343
92.548
90.940
88.185

0,266%
0,242%
0,240%
0,231%
0,208%
0,191%
0,177%
0,175%
0,166%
0,165%
0,145%
0,135%
0,132%
0,127%
0,123%
0,119%
0,099%
0,093%
0,092%
0,091%
0,087%
0,087%
0,083%
0,082%
0,082%
0,079%
0,071%
0,071%
0,065%
0,064%
0,063%
0,061%

8541'
0713'
8507'
3208'
4418'
8481'
8438'
7211'
8424'
3919'
3924'
8531'
2915'
8708'
2836'
6910'
2934'
8409'
9406'
2933'
9401'
2509'
5911'
1704'
3105'
0810'

Δίοδοι, τρανζίστορ και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγό.
Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα
Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, περιλαμβανομένων και των διαχωριστών τους, είτε έχουν τετράγωνη ή ορθογώνια μορφή είτε όχι.
Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη
υδατώδες μέσο
Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα
Ρυθμιστικοί κρουνοί και παρόμοιες συσκευές για άκαμπτους ή εύκαμπτους σωλήνες, ατμολέβητες, δεξαμενές,
Μηχανές και συσκευές που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 84, για τη βιομηχανική προπαρασκευή, παρασκευή
ή παραγωγή τροφίμων, ζωοτροφών
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή
κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, ούτε επενδυμένα
Μηχανικές συσκευές, έστω και χειροκίνητες, για τη διασπορά, εκτόξευση ή ψεκασμό υγρών ή σκόνης, π.δ.κ.α. Πυροσβεστήρες, έστω
και γεμάτοι (εκτός από πυροσβεστικές βόμβες και φιάλες).
Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες, λουρίδες και άλλες επίπεδες μορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε κυλίνδρους
Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας, είδη υγιεινής και καλλωπισμού, από πλαστικές ύλες
Συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης, ηλεκτρικές, π.χ. συστήματα κουδουνιών, σειρήνες, πίνακες ενδείξεων, συναγερμοί για
διάρρηξη, κλοπή ή πυρκαγιά (εκτός από εκείνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αυτοκίνητα οχήματα και ποδήλατα ή σε δρόμ
Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα,
σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους
Μέρη και εξαρτήματα για ελκυστήρες, αστικά λεωφορεία, επιβατικά αυτοκίνητα, αυτοκίνητα φορτηγά οχήματα και αυτοκίνητα οχήματα
ειδικών χρήσεων των κλάσεων 8701 έως 8705, π.δ.κ.α.
Ανθρακικά, υπεροξοανθρακικά υπερανθρακικά. Ανθρακικό του αμμωνίου του εμπορίου που περιέχει καρβαμιδικό του αμμωνίου
Νεροχύτες, νιπτήρες, κολόνες νιπτήρων, μπανιέρες, λεκάνες καθαριότητας (μπιντέδες), λεκάνες αποχωρητηρίων, καζανάκια, ουρητήρια
και παρόμοια μόνιμα είδη υγιεινής, από κεραμευτικές ύλες (εκτός από σαπουνοθήκες, σπογγοθήκες, θήκες για οδοντόβουρτσες, ά
Νουκλεϊνικά οξέα και τα άλατά τους· ενώσεις ετεροκυκλικές (εκτός από ενώσεις μόνο με ετεροάτομο(ετεοάτομα) οξυγόνου ή αζώτου)
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης, π.δ.κ.α.
Κτίρια προκατασκευασμένα, έστω και ατελή ή μη συναρμολογημένα ακόμα
Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(ετεοάτομα) αζώτου
Καθίσματα (εκτός εκείνων που προορίζονται για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη χειρουργική της κλάσης 9402),
έστω και αν μπορούν να μετατρέπονται σε κρεβάτια και τα μέρη αυτών, π.δ.κ.α.
Κιμωλία
Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις, που αναφέρονται στη σημείωση 7 του κεφαλαίου 59
Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα (εκτός από
λιπάσματα καθαρής ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης, ή ορυκτά ή χημικά αζωτούχα, φωσφορικά ή καλιούχα λιπάσματα).
Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, φραγκοστάφυλα κάθε είδους, λαγοκέρασα και άλλοι καρποί και φρούτα βρώσιμα, νωπά (εκτός από
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85.067
77.761
71.758
69.002

0,059%
0,054%
0,050%
0,048%

64.183
64.085
62.150

0,044%
0,044%
0,043%

61.960

0,043%

57.464

0,040%

57.299
56.951
54.329

0,040%
0,039%
0,038%

51.060

0,035%

50.960

0,035%

48.906
46.582

0,034%
0,032%

44.588
44.348
43.040
42.711
41.438

0,031%
0,031%
0,030%
0,030%
0,029%

40.814
38.136
37.413
35.805

0,028%
0,026%
0,026%
0,025%

34.852

0,024%

7326'
9028'
8414'
5601'
4202'
3209'
0601'
99SS'
2103'
9013'
3214'
4810'
6206'
2519'
5407'
8512'
6203'
2006'
9505'
4901'
2106'

καρπούς με κέλυφος, μπανάνες, χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, καρποί αβοκάντο, γκουάβες, καρποί μάγγο, μαγγούστες, καρποί παπάγιας,
εσ
Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός εκείνων που έχουν χυτευθεί)
Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, ό. συμπ. οι μετρητές για τη μέτρηση των μετρητών αυτών
Αεραντλίες ή αντλίες κενού (εκτός των ανυψωτών μειγμάτων αερίων αντλίες γαλακτώματος, καθώς και εκτός από τους ανελκυστήρες
και τους επιμήκεις ανυψωτικούς τάπητες που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα), συμπιεστές αέρος ή άλλων αερίων και ανεμιστήρες.
Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες αυτές, υφαντικές ίνες με μήκος <= 5 mm χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων,
κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες (εκτός από βάτες και είδη από βάτες, εμποτισμένα ή καλυμμένα με ουσίες φαρμακευτι
Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού και τα βαλιτσάκια για
έγγραφα, οι χαρτοφύλακες γενικά, θήκες για ματογυάλια, για κυάλια, για φωτογραφικές και για κινηματογραφικές μηχανές, για μουσικά
Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε
υδατώδες μέσο
Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση, καθώς και φυτά και
ρίζες κιχωρίου (εκτός από κρεμμύδια, ρίζες και κόνδυλους, βρώσιμους, καθώς και εκτός από ρίζες κιχωρίου της ποικιλίας cic
λοιπά προίόντα
Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι, έστω και
παρασκευασμένο, και μουστάρδα
Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους, που δεν αναφέρονται ειδικότερα αλλού ως είδη. Λέιζερ (εκτός από διόδους λέιζερ). Αλλα όργανα και
συσκευές οπτικής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 90
Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα. Επιχρίσματα μη
πυρίμαχα των τύπων που χρησιμοποιούνται στη οικοδομική
Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες στη μία ή και στις δύο επιφάνειες, με ή χωρίς συνδετικά, έστω
και χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα με τη σημείω
Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από φανελάκια)
Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό μαγνησίτης. Μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτρισμό. Μαγνησία πυρωμένη αδρανής φρυγμένη,
έστω και αν περιέχει ελάχιστες ποσότητες άλλων οξειδίων που προστέθηκαν πριν από τη φρύξη. Άλλο οξείδιο του μαγνησίου έστω και
κα
Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και νήματα μονόινα με >= 67 decitex των οποίων η
μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι <= 1 mm
Συσκευές φωτισμού και σηματοδότησης, ηλεκτρικές (εκτός από τους λαμπτήρες της κλάσης 8539), ηλεκτρικοί υαλοκαθαριστήρες,
Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια μακριά (ό. συμπ. τα παντελόνια μέχρι το γόνατο και παρόμοια παντελόνια), φόρμες με
τιράντες (σαλοπέτ) και παντελόνια κοντά (σορτς), για άντρες ή αγόρια
Λαχανικά, φρούτα, καρποί, φλούδες φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα στραγγισμένα, με στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση
Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις , ό. συμπ. τα είδη για ταχυδακτυλουργίες ή για αστεϊσμό, π.δ.κ.α.
Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα (εκτός από περιοδικές εκδόσεις και εκδόσεις που αποβλέπουν
κυρίως στη διαφήμιση)
Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α.
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34.291
31.465
30.348

0,024%
0,022%
0,021%

30.281

0,021%

28.752

0,020%

27.286

0,019%

26.950

0,019%

25.512
24.515

0,018%
0,017%

23.500

0,016%

22.327

0,015%

22.004

0,015%

21.194
20.804

0,015%
0,014%

20.438

0,014%

20.437
20.000

0,014%
0,014%

18.850
18.333
17.562

0,013%
0,013%
0,012%

17.235

0,012%

7321'
8431'
7212'
5603'
4823'
6815'
6813'
9004'
5806'
1805'
1005'
3215'
7616'
3916'
3926'
2002'
8403'
9303'
2530'
9019'
8443'
4407'
6902'

Θερμάστρες, λέβητες με εστία, μαγειρεία ( έστω και εκείνα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν βοηθητικά για την κεντρική θέρμανση),
σχάρες ψησίματος, μαγκάλια, καμινάτα υγραερίου, θερμαντήρες φαγητών και παρόμοιες μη ηλεκτρικές συσκευές για οικιακή χρήσηκ
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τις μηχανές και συσκευές των κλάσεων 8425 έως 8430, π.δ.κ.α.
Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή
κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα
Υφάσματα μη υφασμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα, π.δ.κ.α.
Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, σε ταινίες ή σε κυλίνδρους πλάτους <= 15 cm, σε φύλλα
με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο των οποίων καμμία πλευρά δεν είναι > 36 cm όταν είναι ξεδιπλωμένα, και τεχνουργήματα από
Αντικείμενα από πέτρες ή από άλλες ορυκτές ύλες, όπου συμπεριλαμβάνονται οι ίνες άνθρακα, τα είδη από ίνες άνθρακα και
αντικείμενα από τύρφη, π.δ.κ.α.
Παρεμβύσματα τριβής (π.χ. πλάκες, κύλινδροι, ταινίες, τεμάχια, δίσκοι, δακτύλιοι, πέδιλα), για φρένα, συμπλέκτες (αμπραγιάζ) και
παρόμοια όργανα, με βάση τον αμίαντο, άλλες ορυκτές ύλες ή κυτταρίνη, έστω και συνδυασμένα με υφαντικές ή άλλες ύλες (εκτ
Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη (εκτός από ματογυάλια για τον έλεγχο της οπτικής ικανότητας,
φακούς επαφής και φακούς ή σκελετούς για ματογυάλια)
Είδη κορδελοποιίας από υφαντικές ύλες, υφασμένα, ό. συμπ. ταινίες χωρίς υφάδι, π.δ.κ.α.
Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
Καλαμπόκι
Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα μελάνια, έστω και συμπυκνωμένα ή σε στερεές μορφές
Τεχνουργήματα από αργίλιο, π.δ.κ.α.
Μονόκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι > 1 mm (μονόινα), χοντρά σχοινιά, ραβδιά και είδη
καθορισμένης μορφής, έστω και κατεργασμένα στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα, από πλαστικές ύλες
Τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες ή από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 έως 3914, π.δ.κ.α.
Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ
Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, μη ηλεκτρικοί (εκτός από ατμολέβητες και λέβητες υπερθερμαινόμενου νερού κλάση 8402)
Πυροβόλα όπλα και παρόμοια είδη, τα οποία χρησιμοποιούν την εκρηκτική δύναμη της πυρίτιδας, π.χ. τουφέκια κυνηγιού και
σκοποβολής, πυροβόλα όπλα που οπλίζονται από την κάννη, πιστόλια φωτοβολίδων και άλλα είδη κατασκευασμένα μόνο για την
εκτόξευση φω
Βερμικουλίτης, περλίτης και άλλες ορυκτές ύλες π.δ.κ.α.
Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). Συσκευές ψυχοτεχνικής. Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας ή
ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για
αναπνευστική θερ
Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εκτυπωτικές συσκευές με εκτόξευση μελάνης (εκτός από
πολυγράφους εκτογραφικού τύπου ή μεμβρανών, μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων και άλλες εκτυπωτικές μηχανές γραφείου των
κλάσεων 8469έ
Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή
κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους > 6 mm
Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και παρόμοια κεραμευτικά είδη για την οικοδομική, πυρίμαχα (εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές σκόνες
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17.141

0,012%

16.652
16.357

0,012%
0,011%

15.669
15.383

0,011%
0,011%

14.243

0,010%

14.164

0,010%

14.101

0,010%

13.994
13.580
13.200
12.726
12.390
11.797

0,010%
0,009%
0,009%
0,009%
0,009%
0,008%

11.234
10.442
10.344
9.980

0,008%
0,007%
0,007%
0,007%

9.928
9.180

0,007%
0,006%

8.711

0,006%

8.611

0,006%

8.403

0,006%

7010'
6106'
4811'
3302'
6302'
9018'
3006'
9029'
6301'
8536'
3820'
5212'
8474'
7904'
7318'
2523'
3921'
7019'
2517'

απολιθωμάτων ή από παρόμοιες πυριτικές γαίες)
Φιάλες, νταμιτζάνες, φιαλίδια, κανάτες, βάζα, σωληνοειδείς φιάλες, φύσιγγες και άλλα δοχεία από γυαλί, για μεταφορές ή συσκευασίες
εμπορικής φύσης, βάζα συντήρησης τροφίμων, πώματα, επικαλύμματα και άλλα είδη πωματισμού από γυαλί (εκτός από φιάλες κα
Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, πλεκτές, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός από τι-σερτ και φανελάκια)
Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και ιστοί κυτταρινικών ινών, επιστρωμένα, επιχρισμένα, εμποτισμένα, επιφανειακώς χρωματισμένα,
διακοσμημένα ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα με τη σημείωση 7α) ή 7β) του κεφαλαίου 48 (εκτός από τα είδη τωνκ
Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλκοολούχα διαλύματα, με βάση μία ή περισσότερες από
αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες στη βιομηχανία. Άλλα παρασκευάσματα που βασίζονται σε ευώδεις ο
Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας του σώματος και κουζίνας, από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου (εκτός από πανιά για
τον καθαρισμό και το γυάλισμα πατωμάτων, σφουγγαρόπανα και ξεσκονόπανα)
Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική χρήση, ό. συμπ. οι σπινθηρογράφοι και άλλες συσκευές
ηλεκτροθεραπείας, καθώς και συσκευές για τον έλεγχο της οξύτητας της όρασης, π.δ.κ.α.
Φαρμακευτικά παρασκευάσματα και προϊόντα που αναφέρονται στις διακρίσεις 3006.10.10 έως 3006.60.90
Μετρητές, π.χ. στροφόμετρα, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές χιλιομέτρων ή μετρητές βημάτων (εκτός από μετρητές αερίων,
υγρών ή ηλεκτρισμού). Ταχύμετρα και άλλοι μετρητές ταχύτητας (εκτός εκείνων της κλάσης 9014 ή 9015). Στροβοσκόπια
Καλύμματα από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου (εκτός από τραπεζομάντηλα, καλύμματα κρεβατιού, είδη κλινοστρωμνής και
παρόμοια είδη της κλάσης 9404)
Συσκευές ηλεκτρικές, για το κλείσιμο, τη διακοπή, την προστασία ή τη σύνδεση ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες,
ηλεκτρονόμοι, ασφάλειες, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, φις και πρίζες, υποδοχές λαμπτήρων ντουί και κουτιά σύνδεσης), για
τάση <
Αντιψυκτικά παρασκευάσματα και υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση του πάγου (εκτός από παρασκευασμένα προσθετικά για
ορυκτά λάδια ή άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα ορυκτά λάδια)
Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% κατά βάρος, από βαμβάκι, άλλα από τα σύμμεικτα κυρίως ή
μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες
Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό, το πλύσιμο, τη σύνθλιψη, την άλεση, την ανάμειξη ή τη μάλαξη
χώματος, μεταλλευμάτων, λίθων ή άλλων στερεών (έστω και υπό μορφή σκόνης ή πολτού) ορυκτών υλών. Μηχανές για τη συμπίεση ή
Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από ψευδάργυρο, π.δ.κ.α.
Βίδες, μπουλόνια, περικόχλια (παξιμάδια), καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια), άγκιστρα με σπείρωμα, καζανόκαρφα (πριτσίνια),
κοπίλιες, σφήνες, ροδέλες (ό. συμπ. τα γκρόβερ και οι ασφαλειοδακτύλιοι) και παρόμοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από
Τσιμέντα υδραυλικά, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία clinkers, έστω και χρωματισμένα
Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες, ενισχυμένα, με απανωτές στρώσεις, με υπόθεμα ή όμοια
συνδυασμένα με άλλες ύλες, ή από κυψελώδη προϊόντα, μη κατεργασμένα ή κατεργασμένα μόνο στην επιφάνεια ή κομμένα μόνο σε
σχήμα τε
Ίνες από γυαλί (ό. συμπ. ο υαλοβάμβακας) και τεχνουργήματα από αυτές (εκτός από ορυκτά μαλλιά και τεχνουργήματα από αυτά,
οπτικές ίνες, δέσμες ινών ή καλώδια, ηλεκτρικοί μονωτήρες ή μονωτικά τεμάχια, βούρτσες και πινέλα από ίνες από γυαλί και περούκε
Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροθρυμματισμένες, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην παρασκευή σκυροκονιάματος ή
για το στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλες ανάλογες χρήσεις, κροκάλες και πυρίτης λίθος, έστω και θερμικά
επ
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8.184

0,006%

7.996
7.823

0,006%
0,005%

7.721

0,005%

7.395

0,005%

7.150

0,005%

6.200
6.156

0,004%
0,004%

5.618

0,004%

5.205

0,004%

5.181

0,004%

4.884

0,003%

4.850

0,003%

4.837
4.783

0,003%
0,003%

4.580
4.320

0,003%
0,003%

4.218

0,003%

4.173

0,003%

4004'
8456'
3816'
9003'
7317'
1212'
6905'
8422'
4302'
8516'
6403'
8465'
8479'
4114'
6201'
8504'
7325'
9403'
8308'

Απορρίμματα, θραύσματα και ξέσματα από μη σκληρυμένο καουτσούκ, έστω και σε σκόνη ή σε κόκκους
Εργαλειομηχανές για την αφαίρεση υλών παντός τύπου, που λειτουργούν με ακτίνες λέιζερ, δέσμες φωτός ή άλλων φωτονίων,
υπερήχους, ηλεκτροδιάβρωση, ηλεκτροχημικές μεθόδους, δέσμες ηλεκτρονίων ή ιόντων ή εκτόξευση πλάσματος (εκτός από συσκευές
καθαρισμο
Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες πυρίμαχες συνθέσεις (εκτός από παρασκευάσματα με βάση το γραφίτη ή άλλο
άνθρακα)
Σκελετοί για ματογυάλια ή για παρόμοια είδη και μέρη αυτών, π.δ.κ.α.
Περόνες, καρφιά, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί, συνδετήρες κυματοειδείς ή λοξότμητοι (εκτός των συνδετήρων της κλάσης 8305) και
παρόμοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με κεφάλι από άλλες ύλες, εκτός εκείνων που έχουν κεφάλι από χαλκό
Χαρούπια, φύκια, ζαχαρότευτλα και ζαχαροκάλαμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, έστω και σε
σκόνη. Κουκούτσια και αμύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά προϊόντα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι μη φρυγμένες ρίζες κιχωρίου
της πο
Κεραμίδια, μέρη καπνοδόχων, αγωγοί καπνού, αρχιτεκτονικές διακοσμήσεις και άλλα κεραμευτικά είδη για την οικοδομική (εκτός
εκείνων που είναι από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή από παρόμοιες πυριτικές γαίες, των πυρίμαχων κεραμευτικών ειδών για την ο
Πλυντήρια πιάτων. Μηχανές και συσκευές για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα φιαλών ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συσκευές για την
πλήρωση, την πωμάτιση και τη σφράγιση φιαλών, κουτιών, σάκων ή άλλων δοχείων ή για την επικόλληση ετικετών σ'άυτά. Μηχανές
και
Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα
και απορρίμματα, που δεν έχουν συναρμολογηθεί ή έχουν συναρμολογηθεί, χωρίς προσθήκη άλλων υλών (εκτός από ενδύματα,
εξαρτήματα
Θερμαντήρες νερού και θερμοσυσκευές που βυθίζονται στο νερό, ηλεκτρικοί. Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση του χώρου ή για
παρόμοιες χρήσεις. Ηλεκτροθερμικές συσκευές για την περιποίηση των μαλλιών (π.χ. συσκευές στεγνώματος, ηλεκτρικά μπιγκουτί κα
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το άνω μέρος από
δέρμα φυσικό (εκτός από ορθοπεδικά υποδήματα, υποδήματα στα οποία προσαρμόζονται παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα και υποδήματα που
έχου
Εργαλειομηχανές (ό. συμπ. οι μηχανές για το κάρφωμα, τη συρραφή, τη συγκόλληση ή το κόλλημα και άλλες μηχανές για
συναρμολόγηση) για την κατεργασία του ξύλου, του φελλού, του κοκκάλου, του σκληρού καουτσούκ, των σκληρών πλαστικών υλών ή
παρόμοιων σκλ
Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 84
Δέρματα κατεργασμένα με λάδι (στα οποία περιλαμβάνεται και το συνδυασμένο δέρμα αγριοκάτσικου). Δέρματα βερνικωμένα
(λουστρίνια) ή επιστρωμένα. Δέρματα επιμεταλλωμένα
Παλτά (ό. συμπ. τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, μπουφάν και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών,
καθώς και εκτός από κουστούμια, σύνολα, σακάκια blazers και παντελόνια)
Μετασχηματιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί μετατροπείς (π.χ. ανορθωτές) καθώς και πηνία επαγωγικής αντίδρασης και άλλα πηνία
επαγωγής. Μέρη τους
Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, που έχουν χυτευθεί, π.δ.κ.α.
Έπιπλα (εκτός από καθίσματα και έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη χειρουργική). Μέρη αυτών, π.δ.κ.α.
Κλείστρα και συναρμογές κλείστρων, χωρίς κλειδαριά, πόρπες, πόρπες-κλείστρα, αγκράφες, άγκιστρα, κόπιτσες και παρόμοια είδη από
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4.128
4.050

0,003%
0,003%

3.844

0,003%

3.834
3.486

0,003%
0,002%

3.240

0,002%

2.326

0,002%

2.110

0,001%

2.092

0,001%

1.891

0,001%

1.793

0,001%

1.300

0,001%

1.300
929

0,001%
0,001%

771

0,001%

718

0,000%

524
495
453

0,000%
0,000%
0,000%

7020'
8421'
3910'
8452'
1901'
5204'
5309'
3506'
6117'
4905'
7003'
2204'
9021'
2208'
8471'
8466'
8212'
4911'
5909'
8703'
99SS'

κοινά μέταλλα, για ενδύματα, υποδήματα, καλύμματα, δερμάτινα είδη ή για την τελική επεξεργασία ή τον εξοπλισμό άλλων ειδών
Τεχνουργήματα από γυαλί, π.δ.κ.α.
Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, ό. συμπ. οι μηχανές στιψίματος (εκτός εκείνων για το διαχωρισμό ισοτόπων). Συσκευές για τη
διήθηση ή το καθάρισμα υγρών ή αερίων (εκτός των τεχνητών νεφρών)
Σιλικόνες σε αρχικές μορφές
Ραπτομηχανές, άλλες από τις μηχανές συρραφής της κλάσης 8440. Επιπλα, βάσεις και καλύμματα κατασκευασμένα ειδικά για
ραπτομηχανές. Βελόνες για ραπτομηχανές
σης 8440). Επιπλα, βάσεις και καλύμματα κατασκευ
Εκχυλίσματα βύνης, καθώς και παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν
περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία < 40% κατά βάρος υπολογιζόμενο με βάση την πλήρη απολίπανση, π.δ.κ.α.· παρασκ
Νήματα για ράψιμο από βαμβάκι, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
Υφάσματα από λινάρι
Κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, π.δ.κ.α. Προϊόντα κάθε είδους που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή
ως συγκολλητικά, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, καθαρού βάρους <= 1 kg
Συμπληρώματα του ενδύματος, έτοιμα, από πλεκτό ύφασμα, καθώς και μέρη ενδυμάτων ή συμπληρωμάτων του ενδύματος, από πλεκτό
ύφασμα, π.δ.κ.α.
Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι χάρτες τοίχου, τα τοπογραφικά σχέδια και οι υδρόγειες
σφαίρες, τυπωμένα (εκτός από ανάγλυφους χάρτες, σχέδια και υδρόγειες σφαίρες)
Υαλοπίνακες ή είδη καθορισμένης μορφής από χυτευτό ή ελατό γυαλί, είτε έχει απορροφητική, αντανακλαστική ή μη αντανακλαστική
στρώση ή όχι, αλλά που δεν έχει υποστεί άλλη κατεργασία
Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών, που έχει
υποστεί μερική ζύμωση και που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol ή που έχει πρόσθετο αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5%
vol
Ορθοπεδικές συσκευές και άλλες ορθοπεδικές διατάξεις, ό. συμπ. τα δεκανίκια, οι ιατροχειρουργικές ζώνες και οι επίδεσμοι. Νάρθηκες
και άλλες διατάξεις για τη θεραπεία καταγμάτων. Προθέσεις και άλλα είδη προθετικής. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακο
Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο < 80% vol· αποστάγματα, ηδύποτα (λικέρ) και άλλα
οινοπνευματώδη ποτά (εκτός από σύνθετα αλκοολούχαπαρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών)
Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, αυτόματες, και μονάδες αυτών. Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές εγγραφής των
δεδομένων σε υπόθεμα με κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, π.δ.κ.α.
Μηχανές και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις εργαλειομηχανές των κλάσεων 8456 έως
8465, ό. συμπ. οι διατάξεις που συγκρατούν τα προς επεξεργασία τεμάχια και τα εργαλεία, οι κεφαλές ελικοτομής αυτόματης ελευθ
Ξυράφια, μη ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές και λεπίδες ξυριστικής μηχανής από κοινά μέταλλα
Εντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής και οι φωτογραφίες, π.δ.κ.α.
Σωλήνες για αντλίες και παρόμοιοι σωλήνες, από υφαντικές ύλες, έστω και εμποτισμένοι ή επιχρισμένοι, ή με βαλβίδες ή εξαρτήματα
από άλλες ύλες
Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων
λοιπά προίόντα
ΣΥΝΟΛΟ
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360
350

0,000%
0,000%

267
234

0,000%
0,000%

204

0,000%

144
126
120

0,000%
0,000%
0,000%

96

0,000%

64

0,000%

59

0,000%

58

0,000%

50

0,000%

49

0,000%

49

0,000%

45

0,000%

30
18
4

0,000%
0,000%
0,000%

1
1
144.283.503

0,000%
0,000%
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΞΙΑ 2017
(ευρώ)

% ΕΠΙ
ΣΥΝΟΛΟΥ

2501'

Αλάτι, στο οποίο περιλαμβάνεται το επιτραπέζιο και το μετουσιωμένο αλάτι, και χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και σε
υδατικό διάλυμα ή με προσθήκη αντισυσσωματικών ουσιών ή ουσιών που εξασφαλίζουν καλή ρευστότητα. Θαλάσσιο νερό
Χαρτί καθαριότητας (υγείας), χαρτί που χρησιμοποιείται για πετσέτες χεριών, για πετσέτες και παρόμοια χαρτιά οικιακής
χρήσης, υγιεινής ή καθαριότητας, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, έστω και ρυτιδωμένα, πτυχωτά,
ανάγλυφα,δ
Τσιμέντα υδραυλικά, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία clinkers, έστω και
χρωματισμένα
Απορρίμματα και θραύσματα, από αργίλιο (εκτός από σκουριές, ψήγματα κλπ. που προέρχονται από την κατεργασία σιδήρου
και χάλυβα και τα οποία περιέχουν ανακτήσιμο αργίλιο σε μορφή πυριτικών αλάτων, πλινθώματα και παρόμοιες ακατέργαστες
μορφές, από λιωμ
Μαλάκια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα σε απλή
ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, εκτός των μαλακοστράκων και των
μαλακίων. Αλεύρια, σ
Θαλαμηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής ή αθλητισμού. Κωπήλατοι λέμβοι και μονόξυλα (κανώ)
Προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α.. Ζώα μη ζωντανά όλων των ειδών, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου
Φθοριούχα. Φθοριοπυριτικά, φθοριαργιλικά και άλλα σύμπλοκα άλατα του φθορίου
Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγες και μαγγούστες, νωπά ή ξερά
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε
συσκευασίες με μεικτό βάρος <= 10 kg)
Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική χρήση, ό. συμπ. οι σπινθηρογράφοι και άλλες
συσκευές ηλεκτροθεραπείας, καθώς και συσκευές για τον έλεγχο της οξύτητας της όρασης, π.δ.κ.α.
Δίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (ό. συμπ. τα τρίτροχα μεταφοράς εμπορευμάτων), χωρίς κινητήρα
Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ- κιλότ), παντελόνια μακριά (ό. συμπ. τα
παντελόνια μέχρι το γόνατο και παρόμοια παντελόνια), φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ) και παντελόνια κοντά (σορτς), για
γυναίκες ή κορί
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα (εκτός
από λιπάσματα καθαρής ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης, ή ορυκτά ή χημικά αζωτούχα, φωσφορικά ή καλιούχα λιπάσματα).
Ζωϊκά, φυτικά, ορυκ
Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία. Μικρά κιβώτια, θήκες για τιμαλφή και
θήκες για κοσμήματα ή χρυσαφικά και παρόμοια τεχνουργήματα, από ξύλο. Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο.

3.880.743

15,703%

3.718.388

15,046%

3.715.475

15,034%

1.702.481

6,889%

1.627.536

6,586%

1.448.855
1.415.831
1.017.983
857.795
759.905

5,863%
5,729%
4,119%
3,471%
3,075%

704.794

2,852%

510.782
487.822

2,067%
1,974%

436.463

1,766%

401.153

1,623%

4803'
2523'
7602'
0307'
8903'
0511'
2826'
0804'
3103'
9018'
8712'
6204'
3105'
4420'
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4419'
6109'
0302'
7616'
6907'
2835'
6112'
6910'
6105'
4421'
7801'
6403'
3923'
6802'
8421'
0306'
8302'
3402'
2711'

Είδη επιπλώσεως α
Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα (εκτός από είδη επιπλώσεως, είδη στολισμού, τεχνουργήματα βαρελοποιίας, μέρη
για είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα, ψήκτρες, σκούπες και κόσκινα χειρός)
Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά
Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304)
Τεχνουργήματα από αργίλιο, π.δ.κ.α.
Πλακάκια και πλάκες για επικάλυψη δαπέδου ή τοίχου, από κεραμευτικές ύλες, μη υαλωμένα, καθώς και μη υαλωμένες
ψηφίδες, κύβοι και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, από κεραμευτικές ύλες, έστω και πάνω σε υπόθεμα (εκτός εκείνων που είναι
από πυριτικές σκόνες
Φωσφινικά υποφωσφορώδη, φωσφονικά φωσφορώδη, φωσφορικά και πολυφωσφορικά
Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, πλεκτά
Νεροχύτες, νιπτήρες, κολόνες νιπτήρων, μπανιέρες, λεκάνες καθαριότητας (μπιντέδες), λεκάνες αποχωρητηρίων, καζανάκια,
ουρητήρια και παρόμοια μόνιμα είδη υγιεινής, από κεραμευτικές ύλες (εκτός από σαπουνοθήκες, σπογγοθήκες, θήκες για
οδοντόβουρτσες, ά
Πουκάμισα πλεκτά, για άντρες ή αγόρια (εκτός από νυχτικά, τι-σερτ και φανελάκια)
Τεχνουργήματα από ξύλο, π.δ.κ.α.
Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το άνω
μέρος από δέρμα φυσικό (εκτός από ορθοπεδικά υποδήματα, υποδήματα στα οποία προσαρμόζονται παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα
και υποδήματα που έχου
Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα, καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος, από
πλαστικές ύλες
Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, φυσικές, άλλες από σχιστόλιθο, επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από
αυτές. Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά από φυσικές πέτρες (ό. συμπ. ο σχιστόλιθος), έστω και πάνω σε υπόθεμα.
Κόκκοι,
Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, ό. συμπ. οι μηχανές στιψίματος (εκτός εκείνων για το διαχωρισμό ισοτόπων). Συσκευές για
τη διήθηση ή το καθάρισμα υγρών ή αερίων (εκτός των τεχνητών νεφρών)
Μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα σε
απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, και μαλακόστρακα με το όστρακό τους, βρασμένα σε νερό ή
ατμό. Αλεύρια, σκόν
Σιδηρικά και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα, για έπιπλα, πόρτες, σκάλες, παράθυρα, παντζούρια, αμαξώματα, ιπποσκευή,
βαλίτσες, κιβώτια ταξιδίων ή άλλα παρόμοια είδη. Κρεμάστρες τοίχου για ενδύματα, κρεμάστρες για καπέλα, κονσόλες,
υποστηρίγματα και
Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (εκτός από σαπούνια). Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση,
παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), στα οποία περιλαμβάνονται και τα βοηθητικά παρασκευάσματα για το πλύσιμο, και
παρασκευάσματα καθ
Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες
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306.456

1,240%

200.176
140.460
121.787
120.856

0,810%
0,568%
0,493%
0,489%

103.103
102.752
102.158

0,417%
0,416%
0,413%

85.893
85.559
81.538
77.277

0,348%
0,346%
0,330%
0,313%

72.260

0,292%

55.135

0,223%

49.394

0,200%

48.699

0,197%

36.578

0,148%

31.098

0,126%

25.008

0,101%

4402'
8714'
4202'
4401'
6912'
9113'
3922'
6310'
6104'
8466'
8536'
6202'
9405'
8442'
8463'

Ξυλοκάρβουνα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάρβουνα από κελύφη ή καρύδια, έστω και συσσωματωμένα (εκτός από
ξυλοκάρβουνα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως φάρμακα, ξυλοκάρβουνα αναμειγμένα με θυμίαμα, ενεργοποιημένα
ξυλοκάρβουνα και κάρβουνο
Μέρη και εξαρτήματα για μοτοσυκλέτες, ποδήλατα, αναπηρικά καροτσάκια και άλλα οχήματα για ασθενείς και σωματικά
αναπήρους, π.δ.κ.α.
Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού και τα βαλιτσάκια για
έγγραφα, οι χαρτοφύλακες γενικά, θήκες για ματογυάλια, για κυάλια, για φωτογραφικές και για κινηματογραφικές μηχανές, για
μουσικά
Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές. Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια.
Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε
παρόμοιες μορφές
Επιτραπέζια σκεύη και άλλα είδη οικιακής χρήσης, υγιεινής και ευπρεπισμού, από κεραμευτικές ύλες άλλες από πορσελάνη
(εκτός από μπανιέρες, μπιντέδες, νεροχύτες και παρόμοια μόνιμα είδη υγιεινής, αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης,
στάμνες,ν
Λουράκια (μπρασελέ) ρολογιών και τα μέρη αυτών, π.δ.κ.α.
Μπανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες, μπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και τα καθίσματα και τα καλύμματά τους, καζανάκια
αποχωρητηρίου και παρόμοια είδη υγιεινής και καθαριότητας, από πλαστικές ύλες
Ράκη από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου, καθώς και σπάγκοι, σχοινιά, χοντρά σχοινιά και είδη που κατασκευάζονται από
αυτά, από υφαντικές ύλες, σε μορφή υπολειμμάτων ή άχρηστων ειδών
Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα,ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ- κιλότ), παντελόνια μακριά (ό. συμπ. τα
παντελόνια μέχρι το γόνατο και παρόμοια παντελόνια), φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ) και παντελόνια κοντά (σορτς), πλεκτά, για
γυναίκες
Μηχανές και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις εργαλειομηχανές των κλάσεων
8456 έως 8465, ό. συμπ. οι διατάξεις που συγκρατούν τα προς επεξεργασία τεμάχια και τα εργαλεία, οι κεφαλές ελικοτομής
αυτόματης ελευθ
Συσκευές ηλεκτρικές, για το κλείσιμο, τη διακοπή, την προστασία ή τη σύνδεση ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες,
ηλεκτρονόμοι, ασφάλειες, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, φις και πρίζες, υποδοχές λαμπτήρων ντουί και κουτιά
σύνδεσης), για τάση <
Παλτά (ό. συμπ. τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, μπουφάν και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός των
πλεκτών, καθώς και εκτός από κουστούμια- ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες blazers και παντελόνια)
Συσκευές φωτισμού (ό. συμπ. οι προβολείς) και τα μέρη αυτών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπεςρεκλάμες, φωτεινοί πίνακες, φωτεινές επιγραφές και παρόμοια είδη, με μόνιμη πηγή φωτισμού, καθώς και τα μέρη αυτών, που
δεν κατονομ
Μηχανές και συσκευές (εκτός από τις εργαλειομηχανές των κλάσεων 8456 έως 8465) για τη χύτευση ή τη στοιχειοθέτηση των
τυπογραφικών στοιχείων ή για την παρασκευή ή κατασκευή των τυπογραφικών πλακών, τυποσανίδων, κυλίνδρων ή άλλων
οργάνων εκτύπωσης. Τυ
Εργαλειομηχανές για την κατεργασία ή επεξεργασία, χωρίς αφαίρεση ύλης, των μετάλλων, των φρυγμένων μεταλλικών
καρβιδίων ή των κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων (εκτός από μηχανές για τη σφυρηλάτηση, την κάμψη, τη λοξοτόμηση, το
ίσιωμα, το ψαλίδισμα, τηδ
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23.215

0,094%

23.119

0,094%

20.184

0,082%

18.176

0,074%

15.309

0,062%

11.540
8.884

0,047%
0,036%

7.751

0,031%

6.083

0,025%

6.054

0,024%

5.816

0,024%

5.434

0,022%

3.365

0,014%

3.246

0,013%

3.100

0,013%

8461'
6913'
7308'
6304'
8515'
6307'
6214'
9401'
9404'
8504'
8414'
8703'
8427'
8483'
4911'
8424'
7607'

Μηχανές πλανίσματος, οριζόντιες και κάθετες μηχανές εντομών, μηχανές ενστίξεως, μηχανές κοπής οδοντωτών τροχών,
μηχανές τελειώματος οδοντωτών τροχών, μηχανές για πριόνισμα, κόψιμο σε τεμάχια και άλλες εργαλειομηχανές για την
κατεργασία, με αφαίρεση ύ
Αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης, από κεραμευτικές ύλες, π.δ.κ.α.
Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και τμήματα γεφυρών, θυρίδες κλεισιάδων, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, κολώνες,
ικριώματα, στέγες, ζευκτά στέγης, πύλες, πόρτες, παράθυρα καθώς και τα πλαίσια και οι περικαλύψεις αυτών, κατώφλια,
πατζούρια, κιγ
Είδη επίπλωσης από υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου (εκτός από καλύμματα, πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας
του σώματος και κουζίνας, παραπετάσματα για πόρτες και παράθυρα και εσωτερικά ρολά, υπερθέματα παραπετασμάτων και
γύροι κρεβατιών, α
Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές για μαλακή συγκόλληση (κασσιτεροκόλληση), για σκληρή συγκόλληση (μπρουντζοκόλληση)
ή για απλή αυτογενή συγκόλληση, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που λειτουργούν με ηλεκτρικά θερμαινόμενο αέριο, με
λέιζερ ή με άλλες δ
Υφαντουργικά είδη, έτοιμα, ό. συμπ. τα αχνάρια για την κατασκευή ενδυμάτων (πατρόν), π.δ.κ.α.
Σάλια, εσάρπες, φουλάρια, κασκόλ, μαντήλες, βέλα και παρόμοια είδη (εκτός των πλεκτών)
Καθίσματα (εκτός εκείνων που προορίζονται για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη χειρουργική της κλάσης
9402), έστω και αν μπορούν να μετατρέπονται σε κρεβάτια και τα μέρη αυτών, π.δ.κ.α.
Σομιέδες (εκτός από σπειρώματα για καθίσματα). Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια προϊόντα (π.χ. στρώματα, παπλώματα,
μαξιλάρια, παραγεμισμένα χαμηλά καθίσματα πουφ και προσκεφάλια), που φέρουν ελατήρια ή που είναι παραγεμισμένα ή
επενδυμένα εσωτερικά μ
Μετασχηματιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί μετατροπείς (π.χ. ανορθωτές) καθώς και πηνία επαγωγικής αντίδρασης και άλλα πηνία
επαγωγής. Μέρη τους
Αεραντλίες ή αντλίες κενού (εκτός των ανυψωτών μειγμάτων αερίων αντλίες γαλακτώματος, καθώς και εκτός από τους
ανελκυστήρες και τους επιμήκεις ανυψωτικούς τάπητες που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα), συμπιεστές αέρος ή άλλων
αερίων και ανεμιστήρες.
Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων (εκτός από τα αστικά
λεωφορεία της κλάσης 8702), ό. συμπ. τα αυτοκίνητα εμπορικής χρήσης και τα αγωνιστικά αυτοκίνητα
Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας. Άλλα τροχοφόρα φορεία για τη μετακίνηση, εφοδιασμένα με διάταξη χειρισμού (εκτός από
τροχοφόρα φορεία-αρπάγες και γερανοφόρα οχήματα)
Άξονες μετάδοσης της κίνησης (συμπεριλαμβανομένων και των εκκεντροφόρων και των στροφαλοφόρων αξόνων) και
στρόφαλοι. Περικαλύμματα εδράνων με ενσωματωμένα κυλινδικά έδρανα κύλισης, περικαλύμματα εδράνων και χιτώνια τριβέα,
για μηχανές. Mηχανισμοί μετ
Εντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής και οι φωτογραφίες, π.δ.κ.α.
Μηχανικές συσκευές, έστω και χειροκίνητες, για τη διασπορά, εκτόξευση ή ψεκασμό υγρών ή σκόνης, π.δ.κ.α. Πυροσβεστήρες,
έστω και γεμάτοι (εκτός από πυροσβεστικές βόμβες και φιάλες). Πιστόλια εξακοντίσεως και παρόμοιες συσκευές (εκτός από τις
ηλεκτρικ
Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια
υποθέματα), με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) <= 0,2 mm (εκτός από τα φύλλα εκτύπωσης της κλάσης 3212 και τα στολίδια για
χριστουγεννιάτικο δ
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Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες (εκτός από τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος)
Τεχνουργήματα από καουτσούκ μη σκληρυμένο, π.δ.κ.α.
Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια μακριά (ό. συμπ. τα παντελόνια μέχρι το γόνατο και παρόμοια παντελόνια), φόρμες
με τιράντες (σαλοπέτ) και παντελόνια κοντά (σορτς), για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από αντιανεμικά
και πα
Πλυντήρια πιάτων. Μηχανές και συσκευές για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα φιαλών ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συσκευές
για την πλήρωση, την πωμάτιση και τη σφράγιση φιαλών, κουτιών, σάκων ή άλλων δοχείων ή για την επικόλληση ετικετών
σ'άυτά. Μηχανές και
ΣΥΝΟΛΟ
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