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ukazatel 2020 2021 2022 2023 2024

růst HDP (%) –9,3 3,4 2,7 2,0 2,1

Průmyslová produkce (% změna) –5,5 4,0 3,4 3,8 3,4

Veřejný dluh (% HDP) 78,8 82,2 82,3 83,3 85,2

Míra inflace (%) 5,6 5,7 6,9 5,5 5,3

Populace (mil.) 11,8 11,9 12,1 12,2 12,3

Nezaměstnanost (%) 16,7 18,3 17,8 17,1 17,0

HDP na obyvatele (USD, PPP) 10 891,9 11 500,0 12 200,0 12 650,0 13 140,0

Bilance běžného účtu (mld. USD) –2,5 –2,0 –1,7 –2,6 –3,4

Saldo obchodní bilance (mld. USD) –3,5 –4,4 –4,5 –5,2 –5,8

Exportní riziko OECD 6/7 6/7 6/7 — —

konkurenceschopnost — — — — —

Predikce Eiu Zdroj: Eiu, oECD, iMD

Tunisko
Velvyslanectví ČR v Tunisu
e-mail: tunis@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/tunis

Tunisko, které se pohybuje na žebříčku výkon
nosti světových ekonomik na 93. místě, dispo

nuje díky své blízkosti evropskému i  africkému 
trhu strategickým potenciálem. Představuje eko
nomiku nižšího středního příjmu s kvalifikovanou 
pracovní silou s  rozšířenou znalostí francouzské
ho jazyka. Pilířem tuniské ekonomiky je strojní 
a  elektrotechnický průmysl, textilní a  chemický 
průmysl nebo zemědělství. Strategickými odvět
vími jsou služby (45 % HDP) a farmaceutický prů
mysl, který zaznamenává výrazný růst. Tuniský 
export, který představoval během posledních tří 
let kolem 40 % HDP, se zaměřuje především na EU, 
a dominuje mu tzv. offshore sektor působící pře
vážně v textilním, mechanickém a elektrotechnic
kém průmyslu. Propad v exportu do Libye po roce 

2011 se snaží Tunisko kompenzovat orientací na 
další africké země. V  důsledku pandemie covid19 
narostla nezaměstnanost na 18,3 % a nejvíce zasáhla 
skupinu vysokoškolsky vzdělaných (31,2 %) a  mladé 
Tunisany. Po  propadu ekonomiky v  roce 2020 se 
navrátil růst na  zhruba 3 % ročně. Tempo však zda
leka nedosahuje svého potenciálu. Důvodem jsou 
strukturální problémy ekonomiky, jejichž součástí 
jsou vysoké výdaje na  platy státních úředníků (až 
14,6 % DPH dle MMf), ztrátové státní podniky, nebo 
plošné dotace na palivo a základní potraviny. Zadlu
žení země je odhadováno na 82,2 % HDP, ale jiné zdro
je, např. MMf, uvádějí míru nad 90 % HDP. Naději na 
hospodářské oživení představuje již třetí očekávaná 
pomoc MMf, která by měla být doprovázena dlouho 
odkládanými reformami. 

mailto:tunis@embassy.mzv.cz
https://www.mzv.cz/tunis/cz/index.html
https://www.businessinfo.cz/navody/tunisko-souhrnna-teritorialni-informace/2/#0-uvod
https://publi.cz/books/1901/index.html#tn
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 © Příležitosti  
pro český export

 ▶ Energetický průmysl

Využití obnovitelných zdrojů energie v Tunisku postupně roste, vláda má ambiciózní 
cíl dosáhnout až 30% podíl oproti fosilním palivům do roku 2030. Sektor přitahuje 
zajímavé investice ze strany zahraničních donorů a investorů a s nimi také místní 
poptávku po cenově dostupných technologiích. Žádané jsou především technologie 
koncentrované solární energie (CSP) a koncentrované fotovoltaiky (CPV). Procento 
elektřiny vyrobené na bázi zemního plynu však stále tvoří 96 % veškeré produkce. 
Potenciál má také obměna a modernizace technologického zázemí pro zpracování 
plynu.

 ▶ obranný průmysl

Bezpečnostní sektor se navzdory tíživé ekonomické situaci v Tunisku těší podpoře 
napříč politickým spektrem a  státní investice jsou tak stabilní. Důvodem je 
pokračující boj proti terorismu na tuniském území, nestabilní situace v regionu, 
ale také angažmá armády v zahraničních stabilizačních misích. 

Podrobné informace  
k sektoru

Podrobné informace  
k sektoru

zemědělství služby

průmysl 

56 %
29 %

15 %

Podíl sektorů na HDP

Zdroj: Eiu, 2020 

Top 5 import dle zemí (v %)

itálie 15,3

francie 13,7

Čína 8,8

Německo 6,3

Alžírsko 6,2

Top 5 import dle zboží (mld. usD)

Celkem 18,3

Oleje ropné, oleje z nerostů živičných (ne surové), přípravky z nich j. n.; odpadní oleje 1,7

Plyny z ropy a ostatní plynné uhlovodíky j. n. 1,1

Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj. 0,9

Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob 0,5

Pšenice (vč. špaldy) a sourež nemleté 0,5

Vývoj HDP (meziročně, %)

Tunisko svět rozvojové ekonomiky
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https://publi.cz/books/1901/index.html#tn&jumptoanchor=ene
https://publi.cz/books/1901/index.html#tn&jumptoanchor=obr
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 ▶ strojírenský průmysl

Hlavními tahouny tuniské ekonomiky jsou textilní, elektrotechnický, zemědělský 
a potravinářský průmysl, důležitou roli hraje také stavebnictví nebo zpracování 
fosfátů. Na výrobní kapacity jsou přitom kladeny stále vyšší požadavky z důvodu 
rostoucí poptávky (například pro libyjský trh) a  zavádění norem pro export 
produktů do zahraničí. Potenciál představuje technologický upgrade výrobních 
linek pro různá průmyslová využití.

 ▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl

Příležitostí pro české firmy jsou oblasti technologií na průmyslové čištění odpadních 
vod, čištění vody pro její znovuvyužití v zemědělství, ale také v oblasti nakládání 
s komunálním odpadem. kapacity odpadního průmyslu zdaleka nepokrývají místní 
potřeby, což se projevuje především během povodní, které způsobují sezónní deště. 
Povědomí o nedostatku vodních zdrojů v zemi postupně sílí.

 ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Země je populární destinací pro zdravotní turismus. Tuniské soukromé kliniky 
a  nemocnice přitahují přes půl milionu pacientů ročně takřka ze všech zemí 
afrického kontinentu, ale také z Evropy. Obměna vybavení i rozšiřování nabízené 
péče představují příležitost pro celou škálu českých produktů a  technologií. 
farmaceutický průmysl je rovněž perspektivní sektor pro export laboratorního 
vybavení a léčivých látek na výrobu generických léků, jejichž domácí spotřeba 
i export mají rostoucí tendenci.
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