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BİR BAKIŞTA ARJANTİN  

                    

 

 
 

                                                      

 
              Kaynak: CIA The World Factbook 

Nüfus: 
42.700.000 (2014 Tahmini)  

 

Dil: 
İspanyolca (resmi), İngilizce, İtalyanca, Almanca, 

Fransizca 

Din: Katolik (%90), Protestan(%2),Yahudi(%2),Diğer(%6) 

Başkent: Buenos Aires (18,5 milyon) 

Yüzölçümü: 2.737.000 km2 

Başlıca Şehirleri: 
Buenos Aires(18,5), Cordoba(3,3),Santa 

Fe(3,2),Mendoza(1,7),Tucuman(1,4) 

Ağırlık Ölçüleri: Metrik Sistem 

Para Birimi: Arjantin Peso’su 

Yönetim Şekli: Federal Cumhuriyet (23 Eyalet, 1 Federal Başkent) 

Etnik Yapı: Beyaz(İspanyol ve İtalyan), %97, Yerliler%3 

Devlet Başkanı: Cristina Fernandez de Kirchner 

Dışişleri Bakanı: Héctor Timerman 

Ekonomi Bakanı: Axel Kicillof 

  

 

 

 

EKONOMİK YAPI      

Temel Ekonomik Göstergeler  2014  

GSYH (Milyar $):    499,300            

Kişi başı GSYH:  11,693    
Cari İşlemler Dengesi(Milyon $):  -6.919    

Büyüme Oranı  -1.40    

     

 

GSYH'nin Sektörel Dağılımı (2015c) 

 

Tarım                   9.6 

Sanayi                29.4 

Hizmetler           61.0 
 

    

 

Arjantin Genel Görünüm 
 

 

Siyasi ve İdari Yapı 

 

Arjantin, federal bir cumhuriyettir. 1853 Anayasası, 1994 reformuna kadar pek bir değişiklik 

göstermemiş ve sistem o tarihlerde bütün kıtaya örnek olan ABD Anayasası ve idari yapısı örnek 

alınarak düzenlenmiştir. Kuvvetler ayrımı prensibi hakimdir. Yürütme kuvveti ağırlıklı olarak Devlet 

Başkanındadır. 1994 Anayasasına göre Başkan 4 yıllık süreyle üst üste en fazla 2 kez 

seçilebilmektedir. Çok geniş yetkilerle donatılan Başkan kabine başkanı ile hükümet üyelerini 

doğrudan, Anayasa Mahkemesi üyelerini ise Senatonun onayı ile atamaktadır. Başkan, hükümetin 

Meclis onayından geçirdiği bütçeyi de veto yetkisine sahiptir. 2015 yılının Ekim ayında Başkanlık 

seçimleri yapılacaktır. 

Yasama erki iki meclisten, Senato ve Temsilciler Meclisi’nden oluşmaktadır. Halen Senatör sayısı 

72’dir.  üyelerinin yarısı yenilenmektedir. Senato üyeleri ise 6 yıl için seçilmekte olup, eyaletlerin 

Temsilciler Meclisi bulunmaktadır. Her Eyaletin ayrı bir anayasaya sahip olduğu Arjantin’de kuramsal 

olarak eyaletlerin ciddi anlamda yetki ve gücü bulunsa da tarihi olarak Federal Hükümet baskın 

olmuştur. 

Anayasa gereği bağımsız ve ayrı bir güç kaynağı olan yargının en yüksek kurulu olan Anayasa 

Mahkemesi 1854 yılında kurulmuş olup, yasamanın yaptığı yasaların Anayasaya uygun olup 

olmadığını denetlemektedir. Üyelerinin Başkan tarafından senato onayıyla atandığı Anayasa 

Mahkemesi düzeyinin altındaki hakimler, Başkanın önerisi üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından 
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atanmaktadır. Arjantin yargı sistemi ücret ve diğer hakları açısından tam özerkliğe sahip olup, bu 

konularda yürütmeden bağımsızdır. 

Arjantin 23 eyalete (provincias) ve bir federal bölgeye (distrito federal) ayrılmıştır: Buenos Aires 

Federal, Catamarca, Chaco, Chubut, Cordoba, Corrientes, Entre Rios, Formosa, Jujuy, La Pampa, La 

Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, 

Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur ve Tucuman. 

Demografi ve İş Gücü Yapısı 

Nüfus, Nüfus Dağılımı, Dil ve İnanış 

Yaklaşık 42 milyon nüfusa sahip olan Arjantin’in yıllık nüfus artış hızı yüzde 1 civarında 

bulunmaktadır. Diğer Latin Amerika ülkeleri ile karşılaştırıldığında doğurganlık oranı düşük ve yaşlı 

nüfus oranı yüksektir. 65 yaş üstü grubun toplam nüfusa oranı yüzde 11,1’i seviyesindedir. Nüfusun 

yüzde 92,8’i şehirlerde yaşamaktadır. Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 44’ü Buenos Aires Otonom 

Şehri ile Buenos Aires Eyaleti’nde bulunmaktadır. Arjantin’de eğitim düzeyi yüksek olmakla birlikte 

son yıllarda eğitim kalitesi düşmektedir. Okuma yazma oranı yüzde 98 düzeyindedir. 13 yıllık zorunlu 

eğitim sistemi uygulanmaktadır. Ülkedeki 102 üniversitenin 45’i devlet üniversitesidir ve toplam 

öğrencilerin yüzde 80’i bu üniversitelerde eğitim görmektedir. Ülkeye çevre fakir ülkelerden göç girişi 

olmaktadır. Net göç oranı 1000’de 1’in altında bulunmaktadır. Arjantin’de yaşayan nüfusun %25,2'sini 

0-14 yaş grubu, %63,6'sını 15-64 yaş grubu oluştururken 65 yaşının üstündekiler Arjantin nüfusunun 

%11,1'idir. 2012-2017 dönemi için Arjantin'de nüfus artış oranı %0,7 olarak tahmin edilmektedir. 

Ekonomik Yapı 

 42 milyon nüfusu olan Arjantin’de, Kişi başına düşen milli gelir 11,693 $’dır. Gelir dağılımındaki 

uçurumlara rağmen, Latin Amerika ülkelerindeki kişi başına gelirin en yüksek olduğu ülkeler arasında 

yer alan Arjantin MERCOSUR ülkelerini hedefleyen iş adamları için önemli bir giriş kapısıdır. 

 

Genel Ekonomik Durum 

 

  2010
 a
 2011

a
 2012

 a
 2013

 a
 2014

 a
 2015

 b
 2016

 b
 

GSYİH (milyar $) 464,8 562,5 609,6 623,9 546,4 593,7 570,5 

Kişi Başına GSYİH (satın alma 

gücü paritesine göre) 
19.228 21.027 21.332 22.027 22.206

 c
 22.171 22.677 

Reel GSYİH Artış Oranı (%) 9,5 8,4 0,8 2,9 0,5 0,9 1,7 

Sınai Üretim Artış Hızı (%) 9,7 9,2 -1,7 0,7 -0,8 0,3 2,5 

Tüketici Fiyatları Enflasyonu 

(yıl sonu) 
25,3 23,6 25,6 22,9 38,2 28,2 23,4 

İhracat (FOB; milyon $) 68.154 83.996 80.243 81.674 71.931 64.147 67.222 

İthalat (CIF; milyon $) 53.868 71.126 65.088 70.541 62.452 59.397 61.947 

Cari İşlemler Dengesi (milyon 

$) 
1.360 -2.271 -1.170 -4.696 -5.069 -8.447 -8.547 

Dış Borç (yıl sonu; milyon $) 120.791 132.743 133.042 136.272 135.509
 c
 129.281 132.197 

İşsizlik Oranı (yıl sonu) 7,8 7,2 7,2 7,1 7,3 7,6 7,7 

Döviz Kuru (Ps/$) 3,90 4,11 4,54 5,46 8,08 9,35 12,32 

2015 yılında büyüme oranı %0,9 ve enflasyon %28,2 olarak tahmin edilmektedir. 

 

GSYİH'nin Sektörlere Göre Dağılımı 

a:Gerçekleşme b:EIU Tahmini c:EIU Öngörü 

Kaynak: Economist Intelligence Unit 
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  2009
 a
 2010

 a
 2011

 a
 2012

 b
 2013

 b
 2014

 c
 2015

 c
 

Tarım 7,6 10,1 10,7 9,1 9.3 9.5 9.6 

Sanayi 32.1 31.2 31.1 30.5 29.4 29.5 29.4 

Hizmetler 60.3 58.7 58.2 60.4 61.3 61.1 61.0 

 

 

Ekonomi Politikaları 

Arjantin hükümetinin uyguladığı genişletici para ve maliye politikaları, tüketimin artırılması ve 

ekonomik büyümenin sağlanmasında etkili olmuştur. Söz konusu politikalar özellikle orta ve düşük 

gelir gruplarının yaşam standardını artırmaya yönelik sosyal güvenlik politikalarıdır. 

Ancak yüksek enflasyon karşısında satın alma güçleri düşen Arjantinli tüketicilerin son yıllarda her 

türlü harcamalarını daha bilinçli yaptıkları görülmektedir. Kısa vadede de söz konusu durumun 

değişmeyeceği ve tüketicilerin ve yatırımcıların daha temkinli davranacağı öngörülmektedir. 

Ekonomik Performans 

Arjantin ekonomisine ilişkin yapılan değerlendirme notlarına baktığımızda; siyasi açıdan hükümetin 

öngörülmeyen kararlar alması, borçlarını ödeyemeyeceği beklentisinin yüksekliği nedeniyle; ülke 

riski, döviz kuru riski, bankacılık riski açısından CCC; politik risk, ekonomik yapı riski açısından B 

“rating”ine sahip olduğu görülmektedir. 

Ekonomide Geleceğe Yönelik Beklentiler 

Arjantin, en büyük iki pazarı olan Brezilya ve Çin ekonomisindeki gelişmelerden de etkilenmektedir. 

2015 ve 2016 yılında büyüme hızı sırasıyla %0,9 ve %1,7 olarak tahmin edilmekte olup; enflasyonun 

sırasıyla %28,2 ve %23,4; döviz kurunun (Ps:$) ise 9,35 ve 12,32 olacağı öngörülmektedir. 

 

DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE VERGİLER 

Dış Ticaret Politikası 

 

Dış ticaret politikasının ithalat ayağını bir taraftan “ithal ikamesi” yoluyla yerli üretimin korunarak 

ülkenin sanayileşmesinin sağlanması diğer taraftan aynı zamanda ithalatın mümkün olduğunca düşük 

tutulmak suretiyle dış ticaret fazlasının belli bir seviyede korunması şeklinde özetlemek mümkündür.  

 

İstihdamın ve sanayi üretiminin artırılmasının en önemli unsurunu ithal ikamesi politikası 

oluşturmakta ve ülkedeki her seviyedeki yönetici her ortamda, bunun ülkenin vazgeçilmez temel 

politikası olduğunu açıklamaktadır. 

 

Buradaki temel politik çelişki, ülkenin başta Dünya Ticaret Örgütü ve MERCOSUR olmak üzere çok 

taraflı ve ikili çok sayıda açık ekonomi politikasını gerekli kılan anlaşmaya taraf olmasıdır. 

Uygulanmakta olan söz konusu ithalat politikasının dış ticaret açısından temel ekonomik çelişkileri ise 

özellikle sanayi malları ihracatının rekabet gücünü zayıflatması ve canlı talep ile birleşen pahalı ve 

kalitesiz yerli üretimin ithalat talebini daha da artırmasıdır. 

 

İthalat baskı altına alındıkça, pahalı ve kalitesiz yerli üretim korunduğu ve teşvik edildiği için ülkenin 

rekabet gücü zayıflamakta, verimlilik düşmekte ve enflasyon artmaktadır. Rekabet gücü ve verimlilik 

konusunda Hükümetin geliştirdiği herhangi bir ek tedbir bulunmamakla birlikte, enflasyon konusunda 

istatistikleri tahrif etmek suretiyle mevcut enflasyonu gizleyerek ve doğrudan fiyat kontrolleri 

uygulayarak ek önlemler alınmaya çalışılmaktadır. 

 

Kısaca, ithal ikameci politika, yerli üretimi artırmakla birlikte ülke yeterince yabancı sermaye ve 

teknoloji girişini de sağlayamadığı için yerli ürünlerin çoğunlukla daha kalitesiz ve daha pahalı hale 

gelmesine neden olmakta ve talep gücü de sürekli canlı tutulduğundan ithal ürünlerine karşı talep her 
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geçen yıl daha da artmakta ve bu anlamda ithalatın bir kısmı ortadan kalkmak yerine ertelenmektedir. 

Bir nevi kısırdöngü yaratan bu süreç nedeniyle, ekonomi büyüdükçe Hükümet ithalatı kontrol etmekte 

her geçen yıl daha da zorlanmakta ve daha doğrudan engeller çıkarma yoluna gitmektedir. 

 

Dış ticaret politikasının ihracat ayağında ise bir taraftan ihracatın artırılması suretiyle dış ticaret fazlası 

sağlanması diğer taraftan ihracatın az sayıda emtia ürününe dayalı bir şekilde gelişmesinin önlenmesi 

yer almaktadır. Bu anlamda, ülkenin dünya piyasalarında hakim olduğu başta soya ihracatında en 

yüksek olmak üzere ihracat üzerinde vergi uygulanmakta ve bu vergiler ürünün ülkedeki işlenme 

seviyesi artıkça azalan bir yapı göstermektedir. 

 

Dış Ticaret Mevzuatı 

 

Dünya Bankası tarafından hazırlanan “Doing Business 2014” raporuna göre Arjantin, dünya genelinde 

189 ülke arasında iş yapma kolaylığı açısından bir önceki yıla göre 5 sıra gerileyerek 126. sırada yer 

almıştır. 

 

İhracat ve ithalat prosedürleri açısından ise bir önceki yıla göre 5 sıra ilerlemiş ve 129. olmuştur. 

İthalat için toplam 30 gün ve yaklaşık 2.260 Dolar maliyet tahmin edilmektedir. İthalatta istenen 

belgeler; Akreditif mektubu, menşe şahadetnamesi, fatura, gümrük beyannamesi, otomatik olmayan 

lisans belgesi, koli listesi, İç Ticaret Sekretaryası formu, teknik standart/sağlık sertifikası, liman 

makbuzudur. 

 

Deniz nakliyesinde değeri ne olursa olsun gerekli belgeler şunlardır: 

 

• Ticari Fatura (orijinal ve 3 kopya/İspanyolca) 

• Konşimento (minimum 1 ciro edilebilir kopya) 

• Koli Listesi (Büyük hacimli mallar ve cins, bileşim, ağırlık vs. yönlerden birbirine benzeyen mallar 

için genelde gerekmemektedir.) 

• Sigorta Sertifikası (Eğer sigorta bedeli ihracatçı tarafından karşılanmışsa bir tane gereklidir.) 

 

Hava kargo nakliyesinde değeri ne olursa olsun gerekli belgeler şunlardır: 

 

• Ticari Fatura (orijinal ve 3 kopya) 

• Hava taşıma senedi (Kopya sayısı ithalatçının ihtiyacına ve kullanılan havayoluna göre 

değişmektedir.) 

• Koli Listesi 

 

Ticari Fatura 

 

Ticari faturalar (İspanyolca), yasal olarak 1 adet orijinal ve 3 kopya olmak üzere hazırlanmalıdır. 

Karbon, basılmış veya fotokopi faturalar, orijinali yerine geçmemektedir. Ayrıca, faturaların her bir 

kopyası (aslı ve üç kopyası) şirketin yetkili bir çalışanı tarafından mürekkeple imzalanmış olmalıdır. 

Söz konusu yetkili imzasının altına tam ismini ve şirketteki unvanını yazmak zorundadır. Faturaların 

nakliyeciler veya aracılar tarafından kullanılması halinde yetkili bir temsilci aynı işlemleri ihracatçı ya 

da imalatçı adına yapar. Fatura eğer İngilizce ise İspanyolca tercümesi mutlaka yapılmalıdır. Faturada 

ayrıca bir “yemin” beyanı da bulunması zorunlu olup bu yeminle faturadaki bilgilerin (ürünün fiyatı, 

kalitesi, miktarı vb.) doğru olduğu belirtilir. Arjantin’e yapılan ihracatta, menşe şahadetnamesi ve 

faturaların Arjantin’in Ankara’daki Büyükelçiliği’ne onaylatılması gerekmektedir. 
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İhracatçı veya imalatçı için faturaları ayrıca imzalayan bütün temsilciler ve nakliyeciler, şirketin 

isminden sonra kendi telefon numaralarını yazmak zorundadırlar. Fatura aşağıdaki unsurları 

içermelidir: 

 

• Fatura Numarası 

• Teslimatın yapılacağı yer ve tarih 

• İhracatçının tam ismi ve adresi 

• Konsinye ve taşıma aracısının tam ismi ve adresi 

• Ürünün adı ve açıklaması (İspanyolca) 

• Birim fiyat ve toplam 

• Kullanılan döviz cinsi 

• Ödeme koşulları ve teslimat şekli (INCOTERMS) 

• İhraç yeri veya limanı (Menşei) 

• Taşıma aracı (deniz, hava veya parsiyel posta ile) 

• Arjantin’e giriş limanı veya yeri 

 

Konşimento 

Konşimento en az bir ciro edilebilir kopyadan oluşmalıdır. İlave ciro edilebilir kopyalar ithalatçının, 

bankanın, ya da ilgili başka birinin ihtiyacı üzerine daha fazla hazırlanabilir. Konşimento aşağıdaki 

unsurları içermelidir: 

 

• Geminin adı 

• Gemi kaptanının ismi 

• Tescil limanı ve tonajı 

• Nakliyecinin ismi 

• Konsinyenin ismi 

• Koli adedi, içeriği, miktarı, kalitesi 

• Yükleme ve boşaltma limanı 

• Navlun miktarı 

• Ödemenin tarihi, şekli ve yeri 

• Belgenin hazırlanış tarihi, kaptan ve nakliyecinin imzaları 

• Fatura Numarası’nın yazılması da önerilir. 

 

Koli Listesi 

Koli listeleri, Arjantin’de gümrük muayenesi için gereklidirler ve her paketin içeriğini tanımlamak 

zorundadırlar. Aynı parti içinde bulunan koliler birbirlerinin aynı ise, ambalajın üzerindeki bir tek 

tanımlama yeterlidir. Koli listesi tercihen İspanyolca olmalıdır. Kömür, petrol, kum vs. gibi büyük 

hacimli ithal mallar ve aynı bileşimi, ağırlığı ve özelliği taşıyan ürünler için Koli listesine gerek 

yoktur. 

 

İthalat Rejimi 

 

İthalatta uygulanan politikalara ilişkin başlıca hususlar şunlardır: 

 

• Arjantin’de ürün sınıflandırılması harmonize sisteme göre yapılmakta olup, ithalata ilişkin tarifeler 

ad-valorem ve CIF değer üzerinden uygulanmaktadır.  

• Arjantin’in dış ticaret mevzuatına göre; patlayıcılar, silah, mühimmat, bazı gıda maddeleri, yapay 

tatlandırıcılar, ilaç, tıbbi cihazlar, veterinerlik ilaçları ve son olarak elektrikli ev araç gereçleri ön izne 

tabiidir.  
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• Canlı hayvanlar ve bitkiler olmak üzere pek çok ürünün ise ihracatçı ülkedeki yetkili kurumdan 

gerekli bazı belgeleri alması gerekmektedir.  

• Özellikle gıda maddelerinde etiketleme, paketleme konusunda standartlara uyma zorunluluğu vardır. 

Tekstil, baskı makineleri, giyim kuşam, ayakkabı, el aletleri gibi pek çok üründe ise menşe belgesi 

gerekmektedir.  

• Organik ve inorganik kimyasal maddeler, plastik ve plastikten mamul eşyalar, mobilya, kağıt, karton, 

ayakkabı ve tekstil gibi alanlarda 800 maddede ithalatta en düşük fiyat uygulamasına gidilmiştir.  

• Taşıt sanayinde Arjantin ve Brezilya arasındaki kota/tarife sistemi iki ülkede yerleşik üreticiler için 

birbirlerinin piyasalarına yabancı ihracatçılardan çok daha uygun şekilde girme imkanı sağlamaktadır.  

• Arjantin’in Yükleme Öncesi Gözetim Mevzuatı (Pre-Shipment Inspection) 477/1997 sayılı Karar ile 

yürürlüğe konulmuş olup, başlangıçtaki amacı gümrüklere düşük ve yüksek matrah bildirilmek 

yoluyla yaratılan haksız rekabeti önlemektir.  

• Ülkede 6 adet gözetim şirketi resmi olarak tanınmakta olup bunlar: ITS (Intertek Testing Services), 

Socotec International Inspection S.A., SGS (Societe Generale de Surveillance), Bureau Veritas, 

Inspectorate PLC ve UTE CU Holding of Argentina adlı şirketlerdir. Bu şirketler temelde, malların 

gtip’lerinin, miktarlarının ve fiyatlarının (piyasa fiyatlarıyla karşılaştırmalı olarak) doğru olarak beyan 

edilip edilmediğini denetlemektedirler. Bu rejime tabii mallar: tekstil, yazılımlar, elektrikli ev aletleri, 

makine takımlarıdır. 

 

İthalat Rejimi 

 

Ocak 1995’te Arjantin MERCOSUR’daki diğer ortakları ile birlikte Ortak Gümrük Tarifeleri 

belirlemiştir. Tarife oranları % 0-20 arasında değişen 11 tarife oranından oluşmaktadır. Ortalama tarife 

oranı % 17‘dir. Her ne kadar bazı hassas ürünler geçici olarak gümrük tarifeleri ve ithalat lisansları ile 

korunmaya alınmışsa da, hükümetin ticaret politikasının yönetimi konusunda müdahalesi azalmıştır. 

İthalatta referans fiyat uygulanmakta, referans fiyatın %80’inden az değerle ithalat yapıldığında KDV 

artırılmakta, fiyat farkı için kamu borçlanma senedi garantisi istenmektedir. Referans fiyat listesi 

sürekli güncellenmekte, referans fiyatın altındaki faturaların menşe ülkedeki Arjantin 

Büyükelçiliği’nce onaylanması istenmektedir. 

 

Arjantin Gümrük Ofisi, belirli ürünlerin ithalatında (ev eşyaları, elektronik parçalar, motosikletler, 

hazır giyim, ayakkabı ve oyuncak gibi korunması amaçlanan) belirli gümrük noktalarında kontrolüne 

izin vermektedir. 

 

İhracat Rejimi 

 

MERCOSUR gümrük birliği kapsamında ticaretteki liberalizasyon hızla gerçekleştirilmiş, ihracatta 

uygulanan bütün vergi ve kısıtlamalar kaldırılmış, ihracat prosedürleri kolaylaştırılmış, vergi iadesi ile 

ihracat teşvik edilmiştir. 1996’da Konvertibilite Planı ile uygulamaya konulan mali önlemler, 

hükümeti sermaye malları ithalatında uygulanan gümrük vergilerini artırmaya ve ihracatta uygulanan 

teşvikleri kısmaya zorlamıştır. Öte yandan otomotiv sanayi yabancı ülkelerin rekabetine karşı ithal 

yasakları ile korunmaktadır. Benzer şekilde tekstil sektörü de rakip ülkelere karşı dampingli ürünler 

için bir önlem olarak özel vergilerle korunmaktadır.  

 

Küresel krizin etkilerini hafifletmek amacıyla hükümet önemli ihracat sektörlerinden ihracat vergisi 

almaktadır. 
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Tarifeler ve Diğer Vergiler 

 

Mevcut tarife rejimi çerçevesinde Arjantin’in uyguladığı ağırlıksız ortalama gümrük vergisi oranı 

%12,6 düzeyinde bulunmaktadır. Tarifeler tarım ve tarım dışı ürünlerde birbirine yakındır. Ortalama 

tarife tarım ürünlerinde %10,3 iken, sanayi ürünlerinde %12,9 düzeyindedir. Gelişmiş ülkelerle 

karşılaştırıldığında tarım ürünlerindeki tarifelerin daha düşük, sanayi ürünlerindeki tarifelerin ise daha 

yüksek olduğu dikkati çekmektedir. Başta tekstil, ayakkabılar ve otomotiv olmak üzere bazı sanayi 

dallarının diğer ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça yüksek gümrük vergileriyle korunduğu 

görülmektedir. 

 

Arjantin’de CIF değerine uygulanan tarifelerin yapısı aşağıdaki gibidir: 

-Çoğu sermaye malında %10 tarife  

-Tarım ürünlerinde %2-%14  

-Çoğu sanayi malı girdilerinde ve hammaddelerde %12-%16 

-Çoğu tüketim malında, tekstil ve giyimde %16-20 

 

Yukarıda sayılan tarifeler dışında aşağıda belirtilen ücret ve vergiler de uygulanmaktadır: 

 

-Sermaye malları hariç olmak üzere, CIF değeri üzerinden uygulanan %0,5 istatistik ücreti. 

-CIF değeri, tarife ve istatistik ücretinin toplamından oluşan değere uygulanan %21 ya da %10 

oranındaki KDV. 

-İthalat yapılma sıklığına göre, CIF artı tarifeler üzerine uygulanan %10 ya da % 5,5 oranında KDV 

(Kullanıcı tarafından doğrudan ithal edilen mallar hariç olmak üzere). 

- Kullanıcı tarafından doğrudan ithal edilen mallar hariç olmak üzere, bütün tüketim malları üzerinden 

%3 oranında ek vergi alınmaktadır. 

  

 

Gümrük vergisi dışında ithalat sırasında KDV de tahsil edilmektedir. Genel KDV oranı %21 

düzeyinde olup, bazı mal ve hizmetlerde %27 ve bazılarında %10,5 olarak uygulanmaktadır. Gümrük 

vergisinden istisna tutulan (turistler, bilim adamları ve diplomatlara tanınan istisnalar; dini gruplar 

yada kar amacı gütmeyen kuruluşların bazı faaliyetleri sırasında yaptıkları ithalata tanınan istisnalar) 

ithalat ile örnek (sample) niteliğindeki ürünlerin ithalatı ve federal, il ya da yerel yönetimlerin 

yaptıkları ithalat KDV’ye tabi değildir. Ayrıca, ihracat da KDV’den istisna tutulmuştur. Canlı 

hayvanlar ve bunların et ve türevleri, meyve ve sebze ithalatı sırasında yurt içi satışta olduğu gibi 

%10,5’lik düşük oran uygulanmaktadır.  

 

Arjantin’de Ulusal Vergi Bürosu (http://www.mecon.gov.ar/sip/basehome/dir1.htm) ve Gümrük 

Bürosundan (http://www.afip.gob.ar/english/) fiyatlandırma ve vergiler konusunda detaylı bilgi 

alınması mümkündür. 

 

Tarife Dışı Engeller 

 

Otomatik Olmayan Lisans Uygulaması  

Arjantin’de mevcut düzenlemeler çerçevesinde MERCOSUR gümrük kodlama (NCM) sisteminde 8’li 

bazda belirlenen 583 adet pozisyonda bulunan ürünler otomatik olmayan lisans (OOL) uygulamasına 

tabi bulunmaktadır. 2008 yılında 163 olan OOL’ye tabi ürüne 2009 yılında 252 adet ve 2011 yılında 

168 adet yeni ürün eklenmiştir. 2010 yılındaki düzenlemede ürün sayısı sayı olarak yaklaşık 190’ı 

bulmakla birlikte bunların bir kısmı daha önce OOL listesinde zaten var olup detayları yeniden 

belirlenen ürünlerden oluştuğu için ilk defa eklenen yeni ürün sayısı 168’dir.  
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OOL uygulaması, Hükümetin lisans verme süresini konjonktüre, yerli üretimin ihtiyaçlarına, ürünün 

niteliğine, toplam ve sektörel dış ticaret dengesine ve firma bazındaki sübjektif kararlara göre 

belirlemek suretiyle Arjantin’e olan ihracatı olumsuz etkilemektedir. İthalat yapan firmalar ve sektör 

temsilcileri lisans alma sürelerinin dönem dönem 6 aya kadar uzayabildiğini açıklamaktadır. 

Uygulamanın her ürün ve firma bazında objektif kriterlere dayanmaması nedeniyle etkilenen sektörler 

ve firmalar farklılıklar göstermektedir. Ayrıca, uygulamanın bir sonucu olarak bu ülkeye olan ihracat 

yıllar itibarıyla keskin bir şekilde dalgalanmaktadır. Diğer taraftan, belirsizlik ve keyfi uygulamalar 

Arjantin’e olan mevcut ihracatı olumsuz etkilediği gibi potansiyel ihracatı da olumsuz etkilemektedir. 

 

Diğer kısıtlamaların yanında özellikle OOL engelini aşmak isteyen birçok yabancı firma Arjantin’de 

yerli bazı firmalarla da ortaklık yaparak başta elektrikli ve elektronik eşya sektörleri olmak üzere 

birçok üründe montaj tesisi kurmuştur. Beyaz ve kahverengi eşya ile bilgisayar ve cep telefonu gibi ev 

ve kişisel tüketim ürünlerinde çok bariz olan söz konusu gelişmelerin bir sonucu olarak bu sektörlerde 

piyasadaki pazar hakimiyeti belli başlı çokuluslu şirketler tarafından muhafaza edilmiştir. 

 

Net İhracatçı Olma Şartı 

 

İthalat yapan firmalara ithalat izinleri verilirken yaptıkları ithalattan fazla ihracat yapmaları şart 

koşulmaktadır. Bu uygulamadan geçtiğimiz yıllarda özellikle büyük otomotiv firmaları ile büyük 

süpermarket zincirleri başta olmak üzere genellikle büyük ithalatçılar etkilendiği halde, 2012 yılının 

Şubat ayından itibaren yürürlüğe giren ithalat izin zorunluluğu sistemiyle birlikte bütün ithalatçılar 

etkilenmeye başlamıştır. Otomotiv firmalarından Arjantin’de üretimi olanlar genellikle bir şekilde 

Hükümetle pazarlık yapabildikleri halde sadece ithalat ağırlıklı firmalar büyük güçlüklerle 

karşılaşmaktadır. 

 

Döviz Alım ve Transferi Kısıtlaması 

2011 yılı Ekim ayı sonunda getirilen yeni düzenlemeyle birlikte ithalatçılar dahil herkesin döviz alımı 

ve transferi konusunda önceden izin almaları zorunlu hale geldiğinden ithalatçılar ithalat izni alsalar 

bile malın bedelini ödemek için döviz transfer izinleri konusunda problemlerle karşılaşmaktadır. 

 

İthalat İzin Sistemi 

1 Şubat 2012 tarihinden itibaren uygulamaya konan ve ithalatçıların bütün ithalat işlemleri öncesi izin 

almalarını zorunlu hale getiren “Planlanan İthalat İçin Yemin Beyannamesi (Declaracion Jurada 

Anticipada De Importacion -DJAI)” sistemi bu ülkeye yapılan ihracat açısından şu ana kadar 

uygulamaya konan kısıtlamaların en ağırı olup ithalatın doğrudan engellenmesi amacını taşımaktadır. 

İthalatçılar tarafından yapılan açıklamalara göre sistem hiçbir objektif kriter taşımamaktadır. Yapılan 

değerlendirmelere göre, söz konusu uygulamanın şiddeti ülkenin içinde bulunduğu döviz ihtiyaç 

durumu, hayati nitelikteki ürünlerde yaşanabilecek sıkıntı ve yerli üretim üzerinde meydana gelecek 

etki gibi hususlar çerçevesinde dalgalanma gösterecektir. Bu çerçevede, ithalat üzerinde ayrıca bir 

belirsizlik ortaya çıkmaktadır. 

 

Referans Fiyat Uygulaması  

Ürün ve ülke bazında referans fiyat belirlenmek suretiyle, ithal ürünün bu fiyatların altında olması 

halinde uygulanan yöntem ve istenen belgeler nedeniyle bunların ithalatı büyük ölçüde 

engellenmektedir. Burada asıl amacın, gümrük beyannamesinin düşük gösterilmesi suretiyle vergi 

kaçırmanın önüne geçilmesi olduğu iddia edilse de uygulamanın bir fiili ithalat engeli olduğu açıktır. 

 

Anti-Damping Önlemleri 
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Açılan anti-damping soruşturmaları ve getirilen vergiler fiili ithalat engeli olarak işlev görmektedir. 

 

Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar 

 

Teknik düzenlemeler ürün grubuna göre farklı kuruluşlar tarafından belirlenmekte ve 

uygulanmaktadır. Ulusal kalite standartları ve sertifikasyona ilişkin genel kurallar 1474/94 sayılı 

Karar’la düzenlenmiş bulunmaktadır. Standardizasyondan sorumlu Instituto Argentino de 

Normalización (IRAM) ve akreditasyondan sorumlu Organısmo Argentıno de Acredıtacıón (OAA) 

bahse konu kararla verilen yetkileri yerine getiren başlıca kuruluşlardır. Bu çerçevede, IRAM ulusal 

kalite sisteminin kurulmasında gerekli olan teknik düzenlemelerin onaylanması ve gözden 

geçirilmesinden sorumluyken, OAA sertifikasyon kuruluşlarının, ölçüm ve test labaratuarlarının 

akreditasyonunu yapmaktadır.  

 

Arjantin’de gıda üretim ve ticaretine ilişkin düzenlemelerin ana kaynağını 18284 sayılı Gıda Yasası 

belirlemektedir. Yasanın öngördüğü kuralların hayata geçirilmesi açısından sağlık ve kalite 

standartlarının belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik olarak üç temel kuruluş bulunmaktadır. 

Bunlardan Tarımsal Gıda Sağlık ve Kalite Ulusal İdaresi (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria - SENASA) taze ve dondurulmuş hayvansal ve bitkisel ürünlerle ilgili görevleri 

yerine getiriken, Ulusal Gıda Enstitüsü (Instituto Nacional de Alimentos – INAL) işlenmiş gıda ile 

şarap dışındaki içeceklere ilişkin düzenlemelerde bulunmakta, şarapla ilgili konular ise Ulusal Şarap 

Enstitüsünün (Instituto Nacional de Vitivinicultura - INV) görev alanına girmektedir. Ayrıca, Tarım 

Bakanlığı da spesifik konularda düzenlemeler getirme yetkisine sahip bulunmaktadır. Diğer taraftan, 

kurumların aradığı standart ve düzenlemelerin gümrük işlemleri açısından uygulamalarına ilişkin 

olarak Federal Kamu Gelirleri İdaresi (AFIP) de kararlar çıkarmaktadır. 

 

Kambiyo Rejimi 

 

Arjantin’in döviz kuru politikası Arjantin Merkez Bankası (BCRA-Banco Central de la República 

Argentina) tarafından idare edilmektedir. 2002 yılı Ocak ayında çıkarılan 25561 sayılı Kanun ülke 

parasının konvertibilitesine son vererek Merkez Bankasının müdahalesine açık dalgalı kur rejimi 

dönemini başlatmıştır. Dalgalı kur rejimi bir taraftan yurt içi fiyat istikrarını gözeten ve diğer taraftan 

dış şoklara karşı rezerv biriktirmeye dayalı iki temel saik üzerine kurulmuştur. Rezerv biriktirme 

politikası dış ticaret fazlası vermeye yönelik ithalatı kısıcı politikalarla desteklenmiştir.  

 

Döviz üzerinde baskı oluşmaya ve ülke parası değer kaybetmeye başlayınca Arjantin Hükümeti 2011 

yılı Ekim ayından itibaren döviz alımını izne bağlamıştır. Mevcut uygulama halen devam etmektedir.  

 

Dış Ticaret Genel Durum 

 

Dış ticaret politikasında 1980’lerde ithal ikameci politikaları terk ederek daha liberal ticaret politikası 

uygulamaya başlayan Arjantin’de ithal ikameci sıkı korumacılık politikaları tarife ve tarife dışı 

engeller varlığını sürdürmektedir.  

Çin, Hindistan ve Japonya başta olmak üzere Uzakdoğu’ya açılım politikası uygulayan Arjantin, aynı 

zamanda Latin Amerika merkezli bütünleşme politikalarına önem vermektedir. 

Arjantin, Brezilya, Paraguay, Uruguay ve Venezüella; nihai amacı Avrupa Birliği gibi siyasi bir birlik 

oluşturmak olan, ancak mevcut durumda Gümrük Birliğinin dahi uygulanmasına yönelik ciddi 

sıkıntılar bulunan MERCOSUR (Güney Ortak Pazarı)’nın tam üyesidir. Birliğin ortak statüsündeki 

diğer ülkeleri Şili, Kolombiya, Peru, Bolivya ve Ekvator’dur. 
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Arjantin’in MERCOSUR ülkelerine ihracatı, MERCOSUR ülkelerinden ithalatı kadar gelişme 

gösterememiştir. MERCOSUR ülkelerinden ithalatı artarken ihracatta artış beklendiği kadar 

olmamıştır. 

MERCOSUR bölge ülkelerinin birbirlerine olan bağımlılığını artırmıştır. Söz konusu bağımlılık 

özellikle Arjantin ve Brezilya arasında yoğun olarak yaşanmaktadır. 

 

Ülkenin Dış Ticareti 

  2009
 a
 2010

 a
 2011

 a
 2012

 a
 2013

a
 2014

 a
 2015

 b
 2016

 b
 

İhracat 55,7 68,1 83,9 80,2 81,6 71,9 64,1 67,2 

İthalat 37,1 53,8 71,1 65,0 70,5 62,4 59,3 61,9 

Denge 18,6 14,2 12,8 15,1 11,1 9,4 4,7 5,2 

a:Gerçekleşme b:EIU tahminleri, c:EIU öngörüsü 

Kaynak: The Economist Intelligence Unit 

 

İhracat 

Ülkenin İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (1000 ABD Dolar) 

GTİP Ürün Adı 2012 2013 2014 

  Toplam 80.927.108 76.633.914 68.335.096 

'2304 
Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve 

katı atıklar 
10.548.946 10.660.573 11.840.714 

'8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 3.836.435 4.116.775 3.856.517 

'1201 Soya fasulyesi 3.191.609 4.089.403 3.776.824 

'1005 Mısır 4.841.078 5.848.042 3.524.750 

'1507 
Soya yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak 

değiştirilmemiş) 
4.319.830 4.089.345 3.467.651 

'8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları 3.958.562 4.123.377 3.085.405 

'9999 Başka yerde belirtilmemiş ürünler 2.024.070 2.119.937 1.837.521 

'7108 Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde) 2.259.787 1.846.551 1.827.639 

'2709 
Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli 

minerallerden elde edilen yağlar) 
2.608.165 1.736.775 1.618.442 

'3826 Bio-dizel ve bunların karışımları 1.774.496 1.055.429 1.305.165 

'8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 1.377.500 1.417.148 1.097.058 

'2603 Bakır cevherleri ve konsantreleri 1.534.049 953.951 935.393 

'2710 
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen 

yağlar 
1.290.700 1.007.608 900.110 

'7304 
Demir/çelikten (dökme hariç)dikişsiz tüp, boru, içi 

boş profil 
1.060.223 883.507 851.642 

'2204 
Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar 

dahil)üzüm şırası 
928.527 887.227 841.500 

'0402 
Süt, krema (konsantre edilmiş, tatlandırıcı madde 

içerenler) 
819.191 951.626 805.805 

'0306 
Kabuklu hayvanlar 

(canlı/taze/soğutul../donduru../kurutul../tuzlan.. Vs.) 
495.872 635.731 776.825 

'4104 Sığır ve at cinsi hayvanların dabaklanmış derileri 596.513 653.996 744.643 

'0201 Sığır eti (taze/soğutulmuş) 688.717 656.304 662.898 
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'3004 
Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan 

ilaçlar (dozlandırılmış) 
713.735 699.824 654.914 

'1003 Arpa 842.808 912.296 627.916 

'1001 Buğday ve mahlut 2.951.851 725.394 603.626 

'2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 808.622 707.679 599.615 

'3808 
Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok 

edici 
408.613 555.908 554.480 

'0207 Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı 529.969 649.339 546.646 

'0808 Elma, armut ve ayva (taze) 481.243 579.496 516.768 

'2309 Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar 522.609 765.404 495.091 

'7601 İşlenmemiş alüminyum 542.415 564.629 493.641 

'2008 
Başka yerinde belirtilmeyen meyve ve yenilen diğer 

bitki parçaları konserveleri 
578.361 475.439 398.353 

'3307 
Traş müstahzarları, vücut deodorantları, tuvalet 

müstahzarları 
401.986 385.872 396.573 

'1512 
Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları (kimyasal 

olarak değiştirilmemiş) 
943.732 539.064 379.917 

'0202 Sığır eti (dondurulmuş) 304.781 336.808 375.735 

'1901 
Malt hülasası; un, nişasta ve malt esaslı 

müstahzarlar 
247.981 322.010 368.634 

'3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 340.818 326.713 364.380 

'0713 Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış) 499.165 197.114 350.032 

'1107 Malt 318.490 307.856 334.547 

'2009 
Meyve ve sebze suları (fermente edilmemiş, alkol 

katılmamış) 
491.944 439.413 321.758 

'2302 
Hububat ve baklagillerin kepek, kavuz ve diğer 

kalıntıları 
332.694 336.788 295.383 

'0406 Peynir ve lor 254.838 256.217 286.509 

'0304 
Balık filetoları ve diğer balık etleri 

(taze/soğutulmuş/dondurulmuş) 
292.203 283.119 283.079 

Kaynak:Trade Map (www.trademap.org) 

 

Arjantin, başta soya fasulyesi, buğday, mısır ve et ürünleri olmak üzere, dünyanın önemli tarımsal 

ürün tedarikçilerinden biri olma konumunu devam ettirmektedir. Son yıllarda, özellikle kolay 

pazarlanabilir bir ihraç ürünü olması ve elverişli dünya fiyatları nedenleriyle soya ekimi yapılan 

alanlarda hızlı bir genişleme başlamış ve bu durum bir yandan ekolojik kaygılara, diğer yandan ise tek 

ürün ve pazara bağımlılığa (başlıca alıcı Çin) yol açmaya başlamıştır. 

 

Arjantin’de yılda 14 milyon büyükbaş ve 5 milyon küçükbaş hayvan ile 2 milyon domuz kesimi 

yapılmaktadır. Et ve balıkçılık ürünleri ile kümes hayvancılığı ülkenin geleneksel ihracat kalemi olma 

özelliğini sürdürmektedir. Arjantin ayrıca büyük bir petrol, petrol yağ ve yakıtları, doğal gaz ve 

elektrik üretici ve ihracatçısı konumundadır. 

 

Arjantin’in ihracatının değer itibariyle yaklaşık %6’sını KOBİ adı verilen küçük ve orta ölçekli 

işletmeler, geri kalan bölümünü ise büyük ölçekli firmalar gerçekleştirmektedir. İhracatta firma 

yoğunlaşması oldukça yüksek düzeyde bulunmaktadır. Arjantin’in toplam ihracatının değer olarak 

dörtte birinden fazlasını ihracatta en büyük paya sahip ilk 5 firma, yaklaşık %60’ını ilk 20 firma 

http://www.trademap.org/
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gerçekleştirmektedir. Ayrıca, yabancı sermayeli firmaların ihracat payları oldukça yüksek düzeydedir. 

Toplam ihracatın yaklaşık dörtte üçü yabancı sermayeli şirketlerce gerçekleştirilmiştir. Firma 

yoğunlaşmasına paralel olarak bunların temsil ettiği sektörlerde de yoğunlaşma oranı oldukça 

yüksektir. En büyük 10 ihracatçının 9 tanesi hububat ve yağ sektöründe faaliyet gösterirken diğer 

firma otomotiv sektörü ihracatçısıdır. 

 

Arjantin’in en büyük ihraç pazarını Brezilya oluşturmaktadır. 2014 yılı itibarıyla toplam 13,8 milyar 

ABD Dolar değer ile ihracatın yaklaşık yüzde 20,3’ü Brezilya’ya gerçekleştirilmiştir. 

Çin her geçen yıl artan önemiyle Arjantin’in Latin Amerika dışındaki en büyük pazarıdır. Özellikle 

soya ve soya yağı ihracatının önemli bir kısmı Çin’e gerçekleştirilmektedir. Ülkeler itibarıyla 

Arjantin’in ihracatında üçüncü sırada yer alan ABD’ye ihracat 2014 yılı itibarıyla %5,9 pay ile 4,0 

milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. İspanya, Hollanda, Almanya ve İtalya AB ülkeleri içinde 

Arjantin’in en fazla ihracat yaptığı ülkelerdir. 

 

Arjantin'in İhracatında Başlıca Ülkeler (1.000 ABD Dolar) 

Sıra Ülke Adı 2012 2013 2014 

  Toplam 80.927.108 76.633.914 68.335.096 

1 Brezilya 16.494.960 16.216.124 13.881.338 

2 Çin 5.021.348 5.510.627 4.461.619 

3 ABD 4.132.598 4.289.600 4.040.417 

4 Şili 5.064.777 3.906.689 2.791.879 

5 Venezuela 2.225.392 2.155.636 1.984.428 

6 Bilinmeyen 2.044.226 2.169.770 1.853.882 

7 Hindistan 1.183.325 1.089.096 1.810.469 

8 İspanya 2.652.191 1.717.639 1.695.948 

9 Kanada 2.194.076 1.702.854 1.656.843 

10 Cezayir 1.502.938 1.563.936 1.601.191 

11 Hollanda 2.235.774 1.912.585 1.573.586 

12 Uruguay 1.982.518 1.781.871 1.562.302 

13 Vietnam 869.791 1.184.311 1.550.427 

14 Almanya 1.981.089 1.637.388 1.538.383 

15 Endonezya 1.634.159 1.468.972 1.239.021 

16 Paraguay 1.365.236 1.297.367 1.214.193 

17 Peru 1.923.608 1.451.477 1.116.828 

18 Mısır 1.013.419 1.254.551 1.051.060 

19 İtalya 1.172.322 1.080.770 1.029.633 

20 Malezya 1.029.191 962.620 940.659 

21 İran 983.661 1.102.961 928.825 

22 Meksika 889.448 1.063.993 907.394 

23 İngiltere 848.345 645.918 884.779 

24 Kolombiya 2.067.289 1.530.470 860.316 

25 Suudi Arabistan 788.876 1.162.995 811.893 

26 Bolivya 954.534 792.963 791.877 

27 Japonya 1.223.186 1.390.678 749.500 

28 Polonya 600.970 620.531 730.739 
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29 Rusya 717.040 725.829 729.756 

30 Avustralya 621.640 736.648 708.853 

31 Filipinler 327.982 419.171 663.606 

32 Tayland 726.390 924.547 619.670 

33 İsviçre 657.942 561.182 545.840 

34 Fas 520.559 484.526 536.145 

35 GAC 1.050.060 684.575 509.463 

36 Güney Kore 1.378.547 1.002.347 486.284 

37 Ekvator 415.658 346.952 398.790 

38 Türkiye 299.536 451.433 376.437 

39 Bangladeş 361.416 309.841 358.984 

40 Hong Kong 314.372 325.749 332.036 

Kaynak: TradeMap(www.trademap.org) 

 

İthalat 

Arjantin’in başlıca ithal ürünleri; petrol yağları ve doğalgaz, otomobil, oto yedek parçaları, telli 

telefon-telgraf için elektrikli cihazlar, ilaçlar, kamyon-kamyonet, serum ve aşılar, diğer hava taşıtları, 

demir cevherleri ve konsantreleri, haşarat öldürücü, dezenfekte ediciler, otomatik bilgi işlem 

makineleridir. 

 

Arjantin'in İthal Ettiği Başlıca Ürünler (1.000 ABD Dolar) 

GTİP Ürün Adı 2012 2013 2014 

  Toplam 68.507.490 73.655.454 65.323.378 

'2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 3.906.919 5.023.683 5.911.073 

'2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 4.086.307 5.010.361 4.080.698 

'8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları 5.385.482 7.064.418 3.567.751 

'8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 3.992.533 4.054.272 3.163.511 

'8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar 2.405.588 2.615.938 2.034.380 

'3004 
Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar 

(dozlandırılmış) 
1.133.258 1.125.995 1.081.317 

'8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 1.184.155 1.410.784 941.380 

'3002 İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler 752.086 843.548 855.914 

'8802 Diğer hava taşıtları, uzay araçları 919.735 579.349 828.066 

'2601 Demir cevherleri ve konsantreleri 728.855 774.298 759.622 

'3808 Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici 676.964 755.908 709.455 

'9999 Başka yerde belirtilmemiş ürünler 670.437 651.826 707.007 

'2931 Diğer organo-anorganik bileşikler 504.590 629.518 674.382 

'8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri 781.560 817.055 659.248 

'8529 
Radyo, televizyon, radar cihazları vb cihazların aksam ve 

parçaları 
696.916 857.555 626.684 

'8414 
Hava-vakum pompası, hava/gaz kompresörü, vantilatör, 

aspiratör 
572.452 605.072 570.936 

'8409 İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam-parçaları 575.961 643.070 561.300 

'3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 614.971 589.753 560.270 

'3105 Azot, fosfor ve potasyum gibi; iki/üçünün karışımları 590.887 514.221 519.155 

'8481 Muslukçu, borucu eşyası-basınç düşürücü, termostatik valf 384.734 433.384 473.940 
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dahil 

'4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 491.551 615.663 472.727 

'8407 Alternatif-rotatif kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı motorlar 564.808 602.172 462.997 

'8413 Sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri 417.965 416.945 461.434 

'2716 Elektrik enerjisi 357.165 341.660 414.958 

'8544 
İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik 

iletkenleri; fiber optik k 
456.491 464.496 405.496 

'8443 Matbaacılığa mahsus baskı makineleri, yardımcı makineler 432.440 425.729 392.820 

'8603 Kendinden hareketli demiryolu tramvay vagonları 74.897 21.898 386.820 

'8701 Traktörler 584.618 770.981 382.018 

'8408 
Dizel, yarı dizel motorlar (hava basıncı ile ateşlenen, 

pistonlu) 
500.233 449.012 341.397 

'8421 Santrifüjle çalışan kurutma, filtre, arıtma cihazları 364.777 341.805 335.862 

'8503 
Elektrik motor, jeneratör, elektrojen grupları aksam, 

parçaları 
33.597 279.292 326.401 

'3824 Kimya ve bağlı sanayide kullanılan kimyasal ürünler 308.859 305.439 322.156 

'2709 
Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde 

edilen yağlar) 
150.836 245.438 317.709 

'8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı 338.826 339.697 314.710 

'8430 
Toprak, maden, cevheri taşıma, ayırma, seçme vb. İş 

makineleri 
142.446 117.471 313.133 

'4810 Bir/iki yüzü kaolin, inorganik madde sıvanmış kağıtlar 349.984 326.477 311.795 

'8711 Motosiklet, mopetler, motorlu bisikletler, sepetler 459.042 519.232 305.647 

'9018 Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları 272.758 266.830 299.564 

'8542 Elektronik entegre devreler 324.286 482.357 298.757 

'8502 Elektrojen grupları, rotatif elektrik konvertisörleri 140.298 128.661 297.486 

Kaynak: TradeMap(www.trademap.org) 

 

Arjantin’in ithalatında en önemli ağırlığı Brezilya oluşturmaktadır. Toplam ithalatın %22’si 

Brezilya’dan yapılmaktadır. Bu gelişmede, MERCOSUR üyesi olarak iki ülkenin arasında serbest 

ticaret anlaşması olmasının yanında, Brezilya’nın birçok alanda daha ucuz ve daha ileri sanayi ürünleri 

ihracatçısı olması da önemli rol oynamaktadır. 

 

Çin ve ABD, Arjantin’in ithalatında Brezilya’dan sonra gelen önemli ülkelerdir. Tek tek ülkeler 

itibarıyla Avrupa ülkeleri Arjantin’in ithalatında göreli olarak alt sıralarda yer almaktadır. Almanya, 

İtalya, Fransa,İspanya ve Hollanda AB ülkeleri arasında ithalatta ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. 

 

Arjantin'in İthalatında Başlıca Ülkeler (1.000 ABD Dolar) 

Sıra Ülke Adı 2012 2013 2014 

  Toplam 68.507.490 73.655.454 65.323.378 

1 Brezilya 17.907.405 19.161.456 14.208.257 

2 Çin 9.951.820 11.312.453 10.703.417 

3 ABD 8.489.991 8.062.845 8.833.272 

4 Almanya 3.713.977 3.892.120 3.512.124 

5 Bolivya 1.415.699 1.745.911 2.743.709 

6 Trinidad and Tobago 1.905.166 1.861.350 1.842.142 

http://www.trademap.org/
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7 Meksika 2.251.937 2.161.328 1.639.175 

8 İtalya 1.457.707 1.666.019 1.629.120 

9 Fransa 1.600.768 2.073.380 1.418.751 

10 Japonya 1.508.532 1.520.907 1.374.468 

11 Rusya 1.124.051 1.720.946 1.344.204 

12 İspanya 1.320.860 1.371.191 1.075.256 

13 Güney Kore 1.139.755 1.239.821 902.860 

14 Katar 448.592 1.060.505 828.767 

15 Şili 1.011.094 970.457 820.627 

16 Tayland 871.988 945.947 814.509 

17 Hollanda 1.130.041 1.074.998 780.386 

18 Bilinmayen 797.525 670.781 720.276 

19 Hindistan 655.850 776.689 695.669 

20 Nijerya 57.082 258.905 597.797 

21 Kanada 511.387 489.641 555.668 

22 İngiltere 615.936 582.674 535.916 

23 İsviçre 553.443 511.562 530.170 

24 Paraguay 470.830 528.662 489.642 

25 Tayvan 511.140 544.400 466.160 

26 Uruguay 520.062 500.780 453.602 

27 Belçika 436.756 766.959 417.901 

28 Malezya 449.693 490.005 398.337 

29 İsveç 287.123 309.058 300.858 

30 Endonezya 345.359 380.522 299.301 

31 Ekvator 238.524 274.021 260.431 

32 Türkiye 300.507 381.196 244.667 

33 İrlanda 228.248 230.264 240.668 

34 Kolombiya 355.593 435.395 232.061 

35 GAC 242.017 242.534 222.450 

36 Vietnam 156.292 199.734 196.463 

37 Polonya 174.162 222.211 196.044 

38 Avusturya 298.621 229.436 195.719 

39 Singapur 147.920 123.287 191.264 

40 Serbest Bölge 156.984 186.569 166.852 

Kaynak: TradeMap(www.trademap.org)  

 

 

TÜRKİYE İLE TİCARET 

Arjantin, Bakanlığımız tarafından 2014-2015 döneminde Öncelikli Ülkelerinden birisi olarak 

belirlenmiştir. 

Yıllar itibarıyla incelendiğinde Arjantin ile ticaretimizde açık verildiği, özellikle Arjantin’de krizin 

etkili olduğu dönemlerde ihracatımızın daha da azaldığı gözlemlenmektedir. 2014 yılında ihracatımız 

bir önceki yıla kıyasla %55,6 azalma ile 141,3 milyon ABD Dolar olarak gerçekleşirken, Arjantin’e 

ithalatımız ise %17,4 azalma ile 325,4 milyon ABD Dolar olarak gerçekleşmiştir. 

http://www.trademap.org/
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Türkiye-Arjantin İkili Ticaret Verileri (Bin ABD Dolar) 

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge 

2004 19.910 264.670 284.580 -244.759 

2005 37.799 261.269 299.068 -223.471 

2006 44.396 300.761 345.158 -256.365 

2007 64.496 417.506 482.002 -353.010 

2008 107.099 789.811 896.911 -682.712 

2009 73.734 225.821 299.555 -152.087 

2010 179.216 281.128 460.344 -101.912 

2011 214.104 490.574 704.678 -276.469 

2012 316.482 367.894 684.376 -51.411 

2013 318.181 394.100 712.281 -75.919 

2014 141.320 325.407 466.727 -184.087 

2014 / (1-9 ) 115.247 206.198 321.445 -90.951 

2015 / (1-9 ) 90.300 158.580 248.880 -68.280 

Kaynak: TÜİK 

 

İhracatımızda ilk sırada otomotiv ana (otomobiller, kamyon, kamyonet, traktör) ve yan sanayi ürünleri 

yer almaktadır. Özellikle Arjantin’de hızla büyüyen otomotiv sektöründe uluslararası otomotiv 

firmalarına sağlanan yedek parça satışları bu gelişmede etkili olmuştur. 

İhracatımızın diğer önemli kalemleri, tütün, buzdolabı ve soğutucular, makinalar ve ekipmanlar, 

demir-çelik ve demir çelikten eşya, sentetik ve suni devamsız lifler, kauçuk ve kauçuktan eşya, 

elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları, cam ve cam eşya, plastik ve plastikten 

eşya olarak sıralanabilir. 

 

Arjantin’den ülkemize yapılan ithalat görece yüksek düzeyde seyretmekle beraber, söz konusu 

ithalatın kompozisyonuna bakıldığında, buradaki ürün çeşitliliğinin ülkemiz ihracatına kıyasla çok 

daha düşük olduğu görülmektedir. Toplam ithalatın yaklaşık dörtte üçü tarım ürünlerinden oluştuğu 

gibi, bunlar da soya, ayçiçek, mısır ve hububat gibi son derece az bir ürün grubunda yoğunlaşmıştır. 

Dolayısıyla bu ürünlerin dünya fiyat gelişmeleri ile Türkiye’de üretim imkanı olanlarının ülkemizdeki 

iklime bağlı üretim koşulları Arjantin’den yapılan ithalat büyüklüğü üzerinde büyük bir etkiye sahip 

olmaktadır. 

 

İki ülke ticaretinin gelecekte ulaşacağı seyrin ve büyüklüğün tahmini çok kolay görünmemektedir. 

Zira, mevcut ticaretin önemli bölümünü ülkemizde üretim açığı olan tarım ürünleri oluşturmaktadır. 

İki ülkenin tarım ürünleri alanındaki ithalat ve ihracat kapasiteleri de her iki ülkedeki yıllık iklim ve 

üretim gibi faktörler dışında dünya koşullarından ve fiyatlarından da büyük ölçüde etkilenmektedir. 

Ancak, sanayi ürünleri alanında, özellikle de makine ve otomobil yedek parça ticaretinde gözlenen 

mevcut eğilimin devamı halinde daha kalıcı ve öngörülebilir bir ticari ilişkinin yerleşebileceği 

düşünülmektedir.    

 

Türkiye’nin Arjantin’e İhracatında Başlıca Ürünler, (Bin ABD Dolar)  

GTİP Ürün Adı 2011 2012 2013 

  Toplam 214.104 316.516 318.213 

'8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları 33.207 86.746 117.267 

'8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 9.629 64.447 45.395 
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'8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 53.916 46.181 40.797 

'8701 Traktörler 3.035 7.000 13.317 

'2401 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 5.240 9.178 7.347 

'4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 6.744 6.086 7.303 

'8418 
Buzdolapları, dondurucular, soğutucular, ısı 

pompaları 
2.134 16.037 5.500 

'8512 
Kara taşıtlarının aydınlatma, sinyal vb tertibatı, 

cihazları 
7.809 6.138 4.330 

'7216 Demir/alaşımsız çelikten profil 4.826 2.149 4.021 

'8407 
Alternatif-rotatif kıvılcım ateşlemeli, içten 

yanmalı motorlar 
8.566 4.863 3.855 

'8702 
Toplu halde yolcu taşımağa mahsus motorlu 

taşıtlar 
2.220 4.666 3.780 

'7312 
Demir-çelik tellerden örme halat, kablo, örme 

hantlar 
4.722 3.306 3.714 

'4016 Vulkanize kauçuktan diğer eşya 3.412 2.940 3.657 

'4009 
Vulkanize edilmiş kauçuktan boru ve hortumlar 

ve donanımları 
1.061 3.359 3.571 

'8415 
Klima cihazları-vantilatörlü, ısı, nem 

değiştirme tertibatlı 
2 3 3.117 

'5509 
Sentetik devamsız liften iplik (dikiş hariç) 

(toptan) 
3.588 3.388 2.892 

'8462 
Metalleri dövme, işleme, kesme, şataflama 

presleri, makineleri 
2.621 2.376 2.718 

'8302 Adi metallerden donanım, tertibat vb. Eşya 1.094 1.205 2.318 

'8544 
İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş 

elektrik iletkenleri; fiber optik 
151 256 2.256 

'8417 Sanayi ve laboratuar için fırınlar; elektriksiz 0 0 2.183 

'5903 
Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış 

mensucat 
42 976 1.973 

'6802 
Yontulmaya, inşaata elverişli işlenmiş taşlar 

(kayagan hariç) 
1.907 1.939 1.704 

'8408 
Dizel, yarı dizel motorlar (hava basıncı ile 

ateşlenen, pistonlu) 
0 0 1.355 

'8481 
Muslukçu, borucu eşyası-basınç düşürücü, 

termostatik valf dahil 
327 187 1.329 

'9999 Başka yerde belirtilmemiş ürünler 5.829 5.578 1.232 

'8456 
Maddenin aşındırılarak işlenmesine mahsus 

makineler 
104 1.331 1.199 

'5209 
Pamuk men (dokuma %85 < pamuklu 200g/m2 

den fazla) 
1.027 823 1.095 

'8450 Çamaşır yıkama makineleri 2.965 905 992 

'8465 
Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, plastik vb. 

İşleme makineleri 
514 811 902 

'8509 
Ev işleri için elektromekanik-elektrik motorlu 

cihazlar 
268 0 833 

'3920 Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar 791 620 807 

'7308 Demir/çelikten inşaat ve aksamı 0 6 786 
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'9303 Diğer ateşli silahlar 759 994 762 

'7410 
Bakırdan ince yaprak ve şeritler-kalınlık<0, 

15mm 
187 502 736 

'8479 Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar 390 97 704 

'9402 
Tıpta, cerrahide, dişçilikte vb kullanılan 

mobilyalar 
0 0 699 

'8311 
Adi metallerden tel, çubuk, ince boru, levha, 

elektrot vb. Eşya 
822 711 694 

'3917 
Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, 

dirsek, rakor vb 
1.061 523 665 

'8426 
Gemi vinçleri, maçunalar, halatlı vinçler, döner 

köprüler 
0 58 639 

'8429 
Dozerler, greyder, skreyper, ekskavatör, 

küreyici, yükleyici vb. 
0 888 609 

Kaynak: TÜİK 

 

Arjantin'den ithalatımızdaki başlıca maddeleri; toplam ithalatın yarıdan fazlasını soya fasulyesi, yağı 

ve küspesi, kalanını ise motorlu taşıtlar, yün, tütün, kuru baklagiller, jelatin, yer fıstığı, pirinç gibi 

diğer hammaddelerle patlamalı motorlar, pirinç ve dizel taşıt araçları oluşturmaktadır.  

 

Türkiye’nin Arjantin’e İthalatında Başlıca Ürünler, (Bin ABD Dolar) 

GTİP Ürün Adı 2011 2012 2013 

  Toplam 490.574 367.894 394.100 

'2304 
Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan 

küspe ve katı atıklar 
82.397 107.725 191.115 

'1201 Soya fasulyesi 68.601 77.276 67.528 

'8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 56.306 48.539 28.928 

'5105 
Yün, ince/kaba hayvan kılları 

(kardeli/taranmış) 
26.078 20.687 15.876 

'2401 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 17.108 17.075 15.354 

'0713 
Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye 

ayrılmış) 
11.468 16.739 10.615 

'3503 
Jelatin, jelatin türevleri, balık tutkalı, 

hayvansal tutkallar 
4.333 5.616 9.574 

'1202 Yer fıstığı 3.015 9.083 8.211 

'2308 
Hayvan yemi olabilen diğer bitkisel 

döküntü ve atıklar 
0 0 3.369 

'1006 Pirinç 1.177 887 3.300 

'2008 
Başka yerinde belirtilmeyen meyve ve 

yenilen diğer bitki parçaları konserveleri 
0 0 2.817 

'3201 
Debagatte kullanılan bitkisel menşeli 

hülasalar ve türevleri 
3.071 3.454 2.814 

'4302 Dabaklanmış, aprelenmiş kürkler 2.114 2.769 2.524 

'5402 
Sentetik lif ipliği (dikiş ipliği hariç) 

(toptan) 
5.524 1.566 2.418 

'1515 
Diğer bitkisel sabit yağlar (kimyasal olarak 

değiştirilmemiş) 
580 1.559 2.251 

'7202 Ferro alyajlar 45 647 2.030 
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'0405 
Sütten elde edilen yağlar; sürülerek yenilen 

süt ürünleri 
4.291 1.962 1.924 

'8414 
Hava-vakum pompası, hava/gaz 

kompresörü, vantilatör, aspiratör 
856 298 1.907 

'9019 
Suni solunum, solunum terapi, 

mekanoterapi, masaj vb. Cihazları 
770 1.324 1.564 

'1206 Ayçiçeği tohumu 868 687 1.369 

'4107 
Sığır ve atların dabaklanmış ve hazırlanmış 

deri ve köselesi 
455 155 1.233 

'8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 1.023 929 1.114 

'3004 
Tedavide/korunmada kullanılmak üzere 

hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 
386 457 956 

'2923 

Kuaterner amonyum tuzları ve 

hidroksitleri; lesitinler ve diğer 

fosfoaminolipidle 

143 161 891 

'8479 
Kendine özgü fonksiyonlu makine ve 

cihazlar 
547 3.373 845 

'3507 Enzimler, müstahzar enzimler 1.642 1.443 804 

'7304 
Demir/çelikten (dökme hariç)dikişsiz tüp, 

boru, içi boş profil 
7.719 503 660 

'3902 
Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri 

(ilk şekillerde) 
634 358 542 

'3006 
Tarifenin başka yerinde yer almayan 

eczacılık eşyası ve müstahzarları 
302 574 527 

'3823 
Sınai mono karboksilik yağ asitleri; rafinaj 

mahsulü asit yağları; sınai yağ alko 
275 208 486 

'7306 
Demir/çelikten diğer tüpler, borular, içi 

boş profiller 
0 0 442 

'1518 
Hayvansal ve bitkisel yağlar vb. Frak. 

(1516'de ki hariç) 
513 434 433 

'2917 
Polikarboksilik asitler, anhidritleri, 

halojenürleri ve türevleri 
869 390 407 

'8409 
İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam-

parçaları 
681 529 404 

'9021 
Ortopedik cihazlar, kırıklara mahsus 

cihazlar, işitme cihazı vb. 
433 429 398 

'4016 Vulkanize kauçuktan diğer eşya 145 406 392 

'2836 
Karbonat; peroksikarbonat; amonyum 

karbomat içeren ticari amonyum karbonat 
0 0 380 

'8421 
Santrifüjle çalışan kurutma, filtre, arıtma 

cihazları 
336 357 347 

'5103 
Yün, ince/kaba hayvan kıllarının 

döküntüleri (ditme hariç) 
316 566 336 

'8413 Sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri 253 129 330 

'3307 
Traş müstahzarları, vücut deodorantları, 

tuvalet müstahzarları 
2.745 1.124 314 
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 İki Ülke Arasındaki Anlaşma ve Protokoller 

Anlaşmalar 

Konsolosluk Protokolü 

Dostluk Anlaşması 29.06.1926 Roma 

Kültür ve Bilim Alanında İşbirliği Anlaşması 19.08.1965 Ankara 

Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması İşbirliği Anlaşması 03.05.1988 
Buenos 

Aires 

YKTK 08.05.1992 Ankara 

Turizm İşbirliği Anlaşması 08.05.1992 Ankara 

Vize Muafiyet Anlaşması 08.05.1992 Ankara 

Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması 09.05.1992 Ankara 

Sağlık Alanında Mutabakat Zaptı 17.11.1992 Ankara 

Kültürel Değişim Programı 04.04.1995 
Buenos 

Aires 

Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması 04.04.1995 
Buenos 

Aires 

Uyuşturucu ve Psikotrop Madde Kaçakçılığı, Uluslararası Terörizm ve Organize Suçlarla Mücadele 

İşbirliği Anlaşması 
04.04.1995 

Buenos 

Aires 

Turizm Karma Komisyonu I. Toplantısı Protokolü (1995-1996) 30.05.1995 
Buenos 

Aires 

Turizm İşbirliği Mutabakat Zaptı 17.10.1997 İstanbul 

Siyasi İstişareler Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası 10.11.1998 
Buenos 

Aires 

KEK I. Dönem Mutabakat Zaptı 28.07.1999 
Buenos 

Aires 

KEK II. Dönem Mutabakat Zaptı 06.10.2003 Ankara 

Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşması 29.03.2005 Ankara 

Bitki Korunması Alanında İşbirliği Anlaşması 29.03.2005 Ankara 

Kültür ve Eğitim İşbirliği Programı (2005-2008) 28.03.2005 Ankara 

KEK III. Dönem Mutabakat Zaptı 28.10.2009 
Buenos 

Aires 

Diplomasi Akademileri Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı  
  

20.01.2011 
  Ankara 

Hükümetler Arası 2011-2014 Yılları Kültür İşbirliği Anlaşması 
  

20.01.2011 
  Ankara 

Hava Ulaştırma Anlaşması 
  

Konsolosluk Protokolü 11.06.1910 Roma 

 

“Kuzey ve Latin Amerika Ülkeleriyle Ekonomik ve Ticari İlişkileri Geliştirme Stratejisi” kapsamında 

MERCOSUR ile Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri yapılmaktadır. 

 

İhracat Potansiyeli Olan Başlıca Sektörler 

 

Ülkemizin ihraç potansiyeli olan tarım ve gıda ürünleri: tütün, maya, konserve meyve sebze özellikle 

dilimlenmiş domates konserveleri ve kornişon, fındık, kuru kayısı, kuru incir, tütün, şekerli ve 

çikolatalı mamuller ile baharatlardır. 

Ülkemizin ihraç potansiyeli olan sanayi ürünleri: oto ana ve yan sanayi, traktörler, takım tezgahları, 

ağır iş makinelerinin aksam ve parçaları, elektrik kabloları, otomobil lastiği, buzdolabı ve soğutucular, 

demir-çelik profiller, yassı ürünler, klimalar, çamaşır makineleri, camdan sofra mutfak ve ev eşyaları, 

kümes hayvancılığına mahsus makineler, PVC borular ve bağlantı parçaları, elyaf ve iplik, işlenmiş 

mermerdir. 
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Türkiye-Arjantin Yatırım İlişkileri 

 

Arjantin ile Türkiye arasında yatırım ilişkisi yok denecek kadar azdır. Türk firmalarının ortaklık ya da 

tamamına sahip olduğu endüstriyel kord bezi üretimi yapan bir şirketi, kiraz üretimi yapan bir şirketi 

ile makine imalat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketi Arjantin’de faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Ülkemiz kayıtlarına göre Türkiye’de faaliyet gösteren Arjantin sermayeli sadece iki şirket 

bulunmaktadır.  

Arjantin'de yatırım ortamı ve yatırım şartları, Arjantin hükümetince yatırımlara sağlanan destekler 

hususundaki detaylı bilgilere Arjantin Yatırım Ajansının http://www.prosperar.gov.ar/ web 

sayfasından ulaşmak mümkün bulunmaktadır. 

 

İki Ülke Arasındaki Ticarette Yaşanan Sorunlar 

Arjantin tarafından uygulanmakta olan “Otomatik olmayan ithalat lisansları” sistemi ve ithalatı 

kısıtlayıcı diğer uygulamalar ülkemiz de dahil olmak üzere, Arjantin’e ihracat yapan ülkelerin 

ihracatlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Uygulamanın her ürün ve firma bazında farklılıklar 

göstermesi nedeniyle gelecek öngörüsü yapmakta ve potansiyel ürünler belirlemekte güçlük 

yaşanmaktadır. Arjantin’e ihracatımız yıllar itibarıyla keskin bir şekilde dalgalanmaktadır. Özetle 

başlıca sorunlar şunlardır; 

 

Coğrafi Uzaklık ve Güven Eksikliği: İhracatçılarımızın sektörel fuarlara katılım yoluyla, Arjantin ve 

diğer bölge ülkelerindeki muhataplarıyla bir araya gelmesinin, ülkemizin bölge ülkeleriyle kalıcı ticari 

ilişkiler kurmasını engelleyen önemli bir faktör olan coğrafi uzaklık ve bundan kaynaklanan güven 

eksikliği sorununu azaltabileceği düşünülmektedir. Ayrıca olası alıcı firmaların geçmiş ticari ilişkileri 

ve finansal açılardan referans bilgilerine ulaşmak üzere, bu konuda hizmet veren çokuluslu bir 

danışman firmadan ya da çok sayıdaki mahalli danışmandan profesyonel yardım alınması mümkündür. 

 

Dile yabancılık: Bölge pazarına ilgi duyan ihracatçılarımız kendi ihtiyaç duydukları bilgileri internet 

üzerinden edindikten sonra iş geliştirmek istedikleri bölge ülkeleri ithalatçılarıyla İngilizce yazışma 

yapabileceklerdir. Başta KOBİ’ler olmak üzere bölgedeki şirketler arasında İngilizce çok yaygın 

olarak konuşulmasa da, iş sahipleri bazen dışarıdan yardım alarak, bazen on-line çeviri olanaklarını 

kullanarak İngilizce yazışma yapmaktadırlar. İspanyolca iletişim kurmak Türk firmalarına önemli bir 

avantaj sağlayacaktır. 

 

Karmaşık Tercihli Ticaret Ağı: Latin Amerika alanındaki Gümrük Birlikleri, STA’lar ve diğer 

tercihli anlaşmalar nedeniyle ortaya çıkan karmaşık tercihli ticaret yapısı pek çok sektörde rekabet 

gücümüzü azaltıcı etki yapmaktadır. Yakın gelecekte mevcut yapının bir çok yeni ve kapsamlı STA ile 

daha da karmaşıklaşması beklenmektedir. 

 

Türkiye’nin Doğru Tanınmaması: Genel olarak bakıldığında, Arjantin vatandaşlarında tarım üretimi 

yapan oryantal bir Türkiye imajı bulunmaktadır. Ülkemizin sanayi alanındaki düzeyi yeterince 

bilinmemektedir. 

 

Korumacılık: Arjantin hükümeti sektörlerden gelen şikayetlere çok duyarlı bir yapı sergilemektedir. 

Bunun sonucunda, otomotiv, beyaz eşya, tekstil, ayakkabı, oyuncak gibi pek çok sektörde sıklıkla 

gümrük vergisi artırımı, ithalat izni gibi engellere başvurmaktadır. Otomatik olmayan lisans, ön kayıt 

ve referans fiyat en sık uygulanan önlemlerdir. Halen ülkemizin Arjantin’e yönelik ihracatı çok düşük 

düzeyde olduğu için, bu konuda sınırlı sayıda şikayet bulunmaktadır. Ancak, özellikle sayılan 

sektörlerdeki ihracatımızda artış olması halinde zaman içerisinde bu konudaki kısıtlamaların artması 

beklenmelidir. 
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Kamu İhalelerinde Finansman Sıkıntısı: Arjantin’de kamu ihalesi almak, finansman kaynağıyla 

beraber gelindiği takdirde mümkün olabilmektedir. Finansman temininde yaşanacak güçlüğün yanı 

sıra, coğrafi açıdan uzaklık ve pazara yabancılık gibi faktörlerin de etkisiyle ülkemiz müteahhitlik 

sektörü tarafından bu aşamada Arjantin’de kamu ihalesi alınması kolay görünmemektedir. 

Arjantin’de yatırım yapmayı planlayan girişimciler açısından da bu hususların bir kez daha 

yinelenmesinde; böylece Latin Amerika’ya özgü korumacı yapı, karmaşık ticaret anlaşmaları ağı, dile 

ve kültüre yabancılık gibi faktörlerin yanında çok da basit ve şeffaf olarak değerlendirilemeyecek idari 

yapı ve yatırım mevzuatları göz önünde tutularak, bölge ülkeleriyle öncelikle sağlam ticari ilişkiler 

kurulmaya çalışılmasında ve bölgenin belirli bir düzeyde tanınmasının ardından yatırımcılığa 

yönlenilmesinde yarar görülmektedir. 


