
 سفارت جمهوري اسالمی اريانوابستگی بازرگانی  
 تونس

 
 باسمه تعالي

 

 ترکیه صنعت نساجي صنعتي تونس را بدون هیچ مقاومتي نابود مي کند

چیست و آیا اختالل در توازن سطح مبادالت  تجاری تونس وترکیه رابطه حقیقت         

 و چرا ؟ تجاری وجود دارد؟

بط تجاری بین تونس و ترکیه ، به این مطلب پی می بریم با دقت در ماهیت روا        

بین دو کشور تجاری  آزاد  تتبادالمنطقه تاریخ توافق  2004که این روابط به سال 

برمی گردد که آقای المندز الزنایدی وزیر تجارت دوره بن علی با آقای کورساد توزمان 

 وزیر اسبق ترکیه این توافقنامه را امضاء نمودند.

فصل آن مربوط به تبادل آزاد تجاری بین دو کشور می باشد که  53این توافقنامه        

می باشد و سازمان تجارت جهانی  1994مقدمه آن در چارچوب توافقنامه القات   سال 

 بر آن تصریح ندارد.



 

 اجناس ترکیه بازارهای تونس را غرق مي کند

 

گردید. با دقت در لیست اجناس وارداتی  آغاز 2005راه اندازی توافقنامه در سال        

تونس از ترکیه ، می بینیم که در میان آن ، اساساً روغنهای طبیعی و تولیدات تقطیری ، 

تراکتور( و اجزای آن ، آهن ، فوالد ،  –پنبه و چرخ دستی ، خودرو و کشنده )کامیون 

ق تقویت شده ، ماده دستگاهها و تجهیزات مکانیکی و برقی ، مواد پالستیکی و ورق ، ور

سلولز ، آلمینیوم و اجزای آن ، لباس ، کفش ، الیاف مصنوعی و نخهای مصنوعی و مواد 

، میوه خشک ، طناب ، کابل ، تنباکو ، مواد صنعتی ، مواد و وسایل نساجی و اجزای آن 

فوتوگرافی و سینمایی و ادوات اندازه گیری ، الستیک و تولیدات آن ، اثاث و مفروشات 

 تی و اجزای متنوع از مواد مصنوعیانه ، ادوات و وسائل روشنایی ، بذرها و تولیدات صنعخ

 .است

، روغنهای طبیعی و مصنوعی در لیست اجناس وارداتی تونس از  2015در سال        

میلیون دالر ،  80میلیون دالر فراتر رفته و بعد از آن پنبه بیش از  86ترکیه از مرز 



 63میلیون دالر ، آهن و فوالد حدود  78دروها و کشنده ها حدود چرخهای دستی ، خو

 میلیون دالر بوده است .

 

 ناتواني اجناس تونسي در رقابت

 

میلیون دالر ، روغن حیوانی وگیاهی ،  27در حالی که تونس ، کود به ارزش        

سال روغن زیتون و مواد شیمیایی معدنی ، پوست و نوشیدنیها صادر می کند ، در 

تجاوز نمی کند  دالر  میلیون 105ارزش تمامی صادرات تونس به ترکیه از  2015

 میلیون دالر فراتر رفته است. 819صادرات ترکیه به تونس از مرز 

می توانیم مشاهده کنیم که اجناس وارداتی تونس از ترکیه مانند روغن ، ورق ،        

، ید( ، آهن ، فوالد ، سلولز، کابلهای سف)مثل قلبپوشاک ، کفش ، آلمینیوم ، میوه خشک 

تنباکو ، همگی از تولیدات تونس هم هستند و این امر نشان دهنده کم هزینه بر بودن 

گمرکی در مقابل عدم پرداخت  می باشد که شامل تخفیفها و معافیتهای اجناس ترکیه

 اجناس.و جهت صادرات آماده شده است مالیات بر ارزش افزوده در ترکیه می باشد 



ارزانتر فروخته اجناس ترکی  یعنی  واین  تونسی است ترکیه ای  کم هزینه تر از اجناس

می شود . این مسئله در نظر کارشناسان و متخصصان ، زدن ریشه نساجی مصنوعی در 

به  تونسی تونس و در نتیجه زدن ریشه موسسات صنعتی و این یعنی سوق کارگران

 بیکاری می باشد.

میلیون دالر  295واردات تونس از ترکیه می بینیم که از  وجه به پیشی گرفتنبا ت       

 2016میلیون دالر در سال  911به واردات تونس از ترکیه  ،  2005در سال 

 .افزایش می یابد 

 ؟ تعدیل در جهت ترکیه

 

 ،  ونس در برابر آنهااجناس ترکیه به علت ناتوانی کامل اجناس و صنایع دستی ت       

به طرف تونس جریان دارد و برحسب گفته مسئولین تونسی مانند وزیر صنعت و همچنان 

تجارت کنونی تونس آقای زیاد العذاری ، توافقنامه بین دو کشور امکان جریان یافتن 

کاالی ترکیه به طرف تونس را بعلت عدم توانایی تونس برای بدست آوردن بازارهای 

هنوز قدرت توان بخشی و اکتساب قدرت های تونسی کاال ترکیه ، ایجاد نمود زیرا 

 رقابتی را بدست نیاورده است .



واردات مواد  ،قائم مقام سابق وزارت تجارت تونس، آقای فیصل الحفیان  قابلدر م       

، مورد انتقاد قرار  مکان تولید آن در تونس وجود داردو کاالی غیرضروری از ترکیه را که ا

مانند واردات قلوب البیضاء دن اجناس و تولیدات محلی شده است.ر شداد زیرا باعث متضر

 تهدید می کند. نیز را از ترکیه که قلوب السوداء تونسی را نابود کرد و بخش کشاورزی

بسیاری از ناظران بر این عقیده اند که اخراج فیصل الحفیان از وزارت تجارت        

ودن بازارهای تونس از اجناس ترکیه و تونس برای دور نمودن وی از موضوع غرق نم

 نابود کردن صنایع نساجی مصنوعی و تهدید کاالها و کارگران تونسی می باشد.

 مالحظات :

میلیارد دالر  وصادرات  20میالدی رقم تقریبی دالری  2016واردات تونس در سال 

 رد دالر را بخود اختصاص می دهد .ده شریک تجاری اول تونس بترتیبمیلیا 14

) سه میلیارد ودویست سی میلیون دالر به تونس 3230فرانسه با صادرات :عبارتند از 

)چهار میلیارد ششصد وپنجاه  میلیون دالر از تونس 4657وواردات  میلیون دالر (

میلیون دالر به تونس و  3035ایتالیا با صادرات دوم ، وهفت   میلیون دالر آمریکا (



میلیون دالر به  1614آلمان با صادرات سومونس ،میلیون دالر از ت 2537واردات 

میلیون  1952چین با صادرات چهارم میلیون دالر از تونس ، 1536تونس وواردات 

میلیون دالر  872اسپانیا با  پنجممیلیون دالر از تونس ، 31دالربه تونس و واردات 

 751صادرات الجزایر با  ششم ، میلیون دالر از تونس 509صادرات به تونس وواردات 

ترکیه با صادرات ،هفتم میلیون دالر از تونس   713میلیون دالر به تونس و واردات 

ایاالت ، ،هشتممیلیون دالر از تونس ،  178میلیون دالر به تونس وواردات  919

میلیون دالر از  263میلیون دالر صادرات به تونس وواردات  740با متحده آمریکا 

میلیون دالر از  15میلیون دالر صادرات به تونس وواردات  703روسیه با نهم  ،تونس

 254میلیون دالر صادرات به تونس وواردات 329،ودهمین کشور بریتانیا با تونس 

ایران بعنوان کشورهای شرق دور در دسته بندی وزارت میلیون دالر از تونس هستند.



به تونس صادرات میلیون دالر  5/7 میالدی  2016بازرگانی وصنایع تونس در سال 

–هجری  1395در صورتی که آمار میلیون دالر از تونس واردات داشته است. 5/3و

شمسی )یازده ماهه (حکایت از یازده ونیم میلیون دالر  صادرات ایران به تونس البته با 

عمده محصوالت صادراتی احتساب صادرات کاالهای ایرانی از کشورهای  ثالث می باشد.

واردات ایران از مشهای فوالدی ،خشکبار ومواد پلیمری بوده است.ایران به تونس ش

لذا ترکیه بعنوان ریل راه اهن  وفسفات بوده است. یا تیر اهنهای مخصوص  تونس براغی

همسایه شمال غربی ما توانسته با داشتن موافقتنامه تجارت ازاد وهمچنین حضور 

ت تجاری خود را با کشور تونس شرکتهای کاالیی وخدماتی خود سهم مناسبی از تبادال

حفظ نماید. شرکتهای کاالیی وخدماتی کشورمان بایستی عنایت داشته باشند که بیش از 

شرکت خارجی  عمدتا اروپایی در زمینه های مختلف  در این کشور مستقر   3500

وبعنوان دروازه شمال آفریقا در مناطق مختلف تونس اعم از مناطق ازاد وصنعتی تونس 

دارند واین امر را بایستی بعنوان الگو برای خود قرار دهند تا حضور موفق در این  حضور

 کشور داشته باشند.

ترجمه و تنظیم : مجید قربانی فراز وابستگی بازرگانی سفارت جمهوری اسالمی ایران در 

 تونس


