
NOTLAR TUNUS CUMHURİYETİ 

TUNUS

Başkenti: Tunus

Nüfusu: 11.2 milyon  

Nüfus Artış Hızı: %1,3

GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM

GSYİH: 45.4 Milyar ABD Doları 

GSYİH/kişi başı: 3.776 ABD Doları

Enflasyon oranı: %4,0 (2016)  

İşsizlik oranı: %18,3

Büyüme Oranı: %1,50 (2016)

Tunus Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine 
göre 2017 yılı ilk üç ayında; ihracat bir önceki 

yıla göre %7,4 oranında ithalat ise %20,3 
oranında arttı.

Başlıca ihracat ürünleri: 
Kablo, zeytinyağı, hazır giyim, ham petrol, 
elektrik tesisat malzemeleri, taşıt araçları 
aksam ve parçaları, TV alıcıları, ayakkabı, 

spor giyim, hava taşıtlarının aksam ve 
parçaları, elektrik panoları.

Başlıca ihracat yapılan ülkeler: 
Fransa, İtalya, Almanya, İspanya, ABD.

Başlıca ithalat ürünleri: 
Tekstil hammaddeleri (iplik, pamuk ve 

kumaş), endüstri alet ve makineleri, mineral 
yakıtlar gibi enerji hammaddeleri, oto yan 

sanayi, plastik maddeleri ve türevleri, 
hububat ve demir çelik hammaddeleri, tütün 

ve mamulleri, büro makineleri ve 
haberleşme cihazları, elektriksiz makineler, 

ulaşım araçları, elektrikli makineler ve 
cihazlar ile inşaat malzemeleri.

Başlıca ithalat yapılan ülkeler: 
Fransa, İtalya, Almanya, Çin, Türkiye.

Ülke ekonomisi, turizm başta olmak üzere 

hizmet sektörü, tarım, tekstil, konfeksiyon, 

hafif sanayi ile petrol ve fosfat üretimine 

dayanıyor. 

Tunus’un GSYİH’sının %8,9’unu tarım, % 

61,5’ini hizmet, % 29,6’sını ise sanayi sektörü 

oluşturuyor. 

Ülke, giyim ürünlerinde Avrupa Birliği'nin 

8’inci, tekstil ürünlerinde 9’uncu büyük 

tedarikçisi konumunda. 

Tunus aynı zamanda dünyanın en büyük 7’nci 

fosfat ve üçlü süper fosfat üreticisi, otomotiv 

yedek parça ve bileşenlerinde Afrika ülkeleri-

nin en büyük 2’nci üreticisi konumunda.

Tunus, dünyanın en büyük  10’uncu domates 

üreticisi ve 1 numaralı hurma ve zeytinyağı 

ihracatçısıdır. Organik ürünlerde ise Afrika 

ülkelerinin 2’nci büyük ihracatçısı konumunda.

POTANSİYEL YATIRIM ALANLARI
Yatırım potansiyeli yüksek sektörler:

Bilgi işlem ve haberleşme teknolojileri, altyapı, 

elektrik elektronik, mekanik otomotiv 

(mekanik parçalar ve yan sanayi), tekstil, gıda 

sanayisi, deri ve ayakkabı.

3,135 yabancı menşeili firma Tunus’ta faaliyet 

gösteriyor ve 330.000’den fazla istihdam 

yaratıyor. 

Tunus, Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı 

Raporu sıralamasında 2017 yılında 189 ülke 

içerisinde 77’nci sırada yer alıyor.

YARARLI BİLGİLER

Serbest Bölgeler (Zarzis ve Bizerte Ekonomik 

Faaliyetler Parkları) yatırımcılara 10 yıl süreyle 

vergiden muafiyet; sermaye, gelir ve karın 

serbest transferi; üretimde kullanmak kaydıyla 

gümrüksüz ithalat gibi avantajlar sunmaktadır.

Dünya Ekonomik Forumu 2017 Raporu’na göre; 

turizm sektöründeki rekabetçi ekonomiler 

arasında Tunus, 136 ülke arasında 87. sırada 

yer alıyor.

Tunus, Afrika’nın en kalifiye iş gücüne sahip 

ülkesi kabul ediliyor. 

2018 yılına kadar Tunus’un makroekonomik 

verileri için beklentiler:

-Yılda %4’ün üzerinde GSYİH artışı

-Sanayi üretiminde yılda ortalama %4,2 

oranında büyüme

-Tarım üretiminde %2,6 oranında büyüme

- Yıllık ortalama %4,6 oranında enflasyon artışı

Tunus’un  Türkiye, AB, EFTA, Libya, Agadir 

(Mısır, Fas ve Ürdün) ve Moritanya ile Serbest 

Ticaret Anlaşmaları bulunuyor.

Tunus, ‘Genel Preferanslar Sistemi’ çerçevesin-

de (mamul mallarda, tarımsal ürünlerde ve el 

sanatları ürünlerinde) ABD, Kanada, İsviçre, 

Avustralya ve Japonya’nın tercihli 

tarifelerinden yararlanıyor. 

Tunus’un 2017 yılı sonunda Doğu ve Güney 

Afrika Ortak Pazarı (COMESA)’nın 20. üyesi 

olacağı açıklandı. 

İKİLİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ
(T.C. Ekonomi Bakanlığı – 2016) 

Türkiye’nin Tunus’a ihracatı: 
910 Milyon ABD Doları

İhraç edilen başlıca ürünler: 
Pamuklu kumaşlar, demir-çelikten yarı 

mamuller, petrol yağları, kağıt, karton, petrol 
gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar, örme 

kumaş, motorlu taşıtlar, otomobiller

Türkiye’nin Tunus’dan ithalatı: 
214 milyon ABD Doları

İthal edilen başlıca ürünler: 
Azot, fosfor, fosforik asitler, TV alıcıları, 
ayakkabılar, pamuklu kumaşlar, elektrik 

panoları, hurma ve kablolar.

Dış ticaret dengesi:   
696 milyon ABD Doları 

Ticaret hacmi: 
1,1 milyar ABD Doları

Tunus’ta faaliyet gösteren Türk firma sayısı 
25 olup, yaklaşık 2000 kişiye istihdam 

sağlanmakta. 

Tunus’ta mevcut Türk yatırımları’nın değeri 
1 milyar ABD Dolarına ulaşmış durumda.

Tunus’ta Türk müteahhitlik firmaları 835 
milyon ABD Doları değerinde 26 proje üstlendi. 
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