
Arjantin Merkez Bankası (BCRA) Tarafından Alınan, 27 Haziran 2022 Tarihli  

ve A7532 Sayılı Karar 

Arjantin Merkez Bankası (BCRA) tarafından alınan, 27 Haziran 2022 tarihli ve A7532 

sayılı karar çerçevesinde, ithalat sisteminde değişikliğe gidilerek bu sistemin 30 Eylül 2022 

tarihine kadar yürürlükte kalmasının kararlaştırıldığı, bu kapsamda, Merkez Bankası tarafından; 

 - İthalatta spekülatif manevralardan kaçınmak adına, ekonomik büyümeyi ve KOBİ'lerin 

gelişimini sürdürmek amacıyla enerji ithalatını karşılamak için olağanüstü döviz ihtiyacına 

cevap verecek yeni bir dış ticaret ödeme sisteminin uygulamaya geçirildiğini,  

- Önlemlerin, ithalat finansman sisteminin, otomatik olmayan lisans altında yürütülenler ile 

hizmet ithalatını kapsayacak şekilde genişletildiği ve dış ticaretin normalleşmesine zaman 

tanımak için üç aylık süre ile geçerli olacağı,  

- Küçük ve orta ölçekli şirketlerin, bir milyon dolara kadar bir sınırla, bir önceki yıla göre 

%15'lik bir artış için ithalatlarını finanse etmek için mevcut uygulamadan muaf tutulduğu, 

 - Yeni ödeme planında SIMI A kategorisi için, 2021 yılında gerçekleşen ithalatlarına ek olarak 

%5 veya 2020 yılında gerçekleşen ithalatlarına %70 oranında ilave aylık ortalama ithalat bedeli 

için döviz piyasasına erişimin mümkün kılındığı,  

- Otomatik olmayan lisanslara sahip firmalara karşılık gelen SIMI B kategorisi için ürünlerin 

sevkinden 180 gün sonra piyasaya girebileceği,  

- Üretim Bakanlığı ile koordineli olarak, ülkede üretilenlere eşdeğer malların 180 günden 

itibaren, lüks malların ise 360 günden itibaren piyasaya girmesinin kararlaştırıldığı,  

- Hizmet ithalatı ile ilgili olarak, firmaların 2021 yılında gerçekleştirdiği ithalat bedeliyle aynı 

meblağda olmak üzere piyasaya erişime izin verilmesi ve miktarın aşılması durumunda bakiyesi 

180 gün olan mallarla aynı şekilde muamele yapılmasının öngörüldüğü,  

- Sermaye malı ithalatına ilişkin olarak, ürün bedellerinin %80'inin menşe limanında, %20'sinin 

ise millileştirme ile ödenmesi gerektiği ve Arjantin Merkez Bankası'nın (BCRA) 8 Eylül 2022 

tarihli ve A 7601 sayılı kararı çerçevesinde de, bahse konu A7532 sayılı kararın ve ithalatın 

finansmanına ilişkin kuralların (SIMI B kategorisi için 180 günde ödeme) geçerlilik süresinin 

31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmektedir. 

 

 


