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Fransız Kalkınma Ajansı (AFD),
yabancı ülkelerde ekonomik ve sosyal kalkınma faaliyetlerini, finanse etme görevini üstlenmi¥ uzman
bir mâli kurulu¥tur. AFD, seksen’den fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Aynı zamanda, deniz a¥ırı
Fransız vilayetlerinin ve topraklarının kalkınmasını desteklemek için de müdahalede bulunmaktadır.

Hedefimiz
Fransız makamları, AFD grubundan finansmanlarını Türkiye’nin hizmetine vermesini istemi¥tir.
Hedef, Türkiye’nin Avrupa standartlarına eri¥me çabasında ona destek olunması ve bu yöndeki
çabaların arttırılmasıdır.
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AFD GRUBUNUN TÜRK∞YE’DEK∞ FAAL∞YETLER∞
PROPARCO,
küçük ve orta boy i¥letmelerin orta ve uzun vadeli finansmanlara
ula¥ımlarını kolayla¥tırır.
AFD grubu çalı¥malarını iki tema çerçevesinde organize ediyor:

Türkiye’de Kobiler orta ve uzun vadeli finansmanlara ula¥makta zorlanmaktadırlar. Buna çözüm olarak, PROPARCO, kendi iç sistemlerinde aktivitelerini Kobilere yöneltmelerini ve onlara uzun vadeli finansman vermelerini sa∂layabilecek özel hücreler olu¥turmu¥ ticari bankaları ve kiralama
¥irketlerini saptamaktadır. µu an a kadar PROPARCO, Finansbank ile
20 M Euro), Garanti Leasing ile (7M Euro ), ve TEB Leasing ile (5 M Euro)
çe¥itli krediler imzalamı¥tır.

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın bir bile¥keni olarak
istihdam yaratıcı, sorumlu özel yatırımların te¥vik
edilmesi.
AFD grubunun amacı, "do∂ru uygulamaların'' te¥vik edilmesi ve finanse edilen projelerde
sosyal kaygıların ve çevre kaygılarının göz önüne alınmasıdır. Mâli sektöre destek,
kamu özel sektör ile ortaklık halinde altyapılar veya yatırımlara do∂rudan destekler
(PROPARCO’nun geli¥tirmi¥ oldu∂u bir dizi finansal araçlar sayesinde olabilir) bu
alandaki hedeflerdir.

Ço∂u zaman PROPARCO, kendi finansmanlarını DEG gibi (KFW nin bir
mâli ¥ubesi), Netherlands Development Finance Company (FMD), Avrupa
Yatırım Bankası (BEI), veya IFC (International Finance Corporate- Dünya
Bankası Grubu) gibi uluslararası partnerlerin finansmanları ile birle¥tirmeyi
amaçlamı¥tır.

Türkiye'nin kalkınma stratejilerinde sürdürülebilir
kalkınmayı te¥vik etmek
Sosyal olarak daha fazla dayanı¥ma içinde ve çevre konusunda daha hassas bir
dünyanın yükselmesi uluslararası birle¥ikli∂in öncellikleri arasındadır. Yükselen
ülkelerde çevre korunmasının olu¥turulması, önümüzdeki yıllarda uluslararası eylemlerin
merkezinde olacaktır. Türkiye, bu konudaki kaygıların ön planda oldu∂u ülkelerden biridir
ve Avrupa ile co∂rafi yakınlı∂ı ve Avrupa’ya katılım arzusu dolayısıyla, endüstriyel ve
kentsel (hava/ su) kirlenmenin azaltılması ve Avrupa standartlarına uyma konusunda
yatırımların gerçekle¥tirilmesi için çok yüksek te¥vik unsuru olu¥turmaktadır.

Bu faaliyetler, Türk makamları ile yakın i¥birli∂i içerisinde
yürütülecektir
Türkiye’de müdahalede bulunan di∂er sermaye sahipleri ve özellikle Avrupa
Komisyonundan partnerlerimizle, Avrupa Yatırım Bankası ve Alman KFW ile sıkı bir
i¥birli∂ine gidilmesi için özel bir önem gösterilecektir.

DE∑∞µ∞K MAL∞ ENSTRÜMANLAR YELPAZES∞
Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), yabancı ülkelerde ekonomik ve sosyal kalkınma faaliyetlerini, finanse etme görevini
üstlenmi¥ uzman bir mâli kurulu¥tur. AFD, seksen’den fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Aynı zamanda, deniz a¥ırı
Fransız vilayetlerinin ve topraklarının kalkınmasını desteklemek için de müdahalede bulunmaktadır.
AFD, sübvansiyondan, piyasa ko¥ullarında istikrazlara kadar uzanan bir yelpazede, de∂i¥ik mâli enstrümanlar
aracılı∂ıyla ekonomik ve sosyal projelerin finansmanına katkıda bulunmaktadır.
Müdahale alanları, kamu ve özel üretim projelerini, altyapıları, kırsal bölgelerin sürdürülebilir geli¥mesini, yerel mâli
sektörlerin modernizasyonunu ve özel sektöre deste∂i ve ayrıca da e∂itim ve sa∂lı∂ı kapsamaktadır.

PROPARCO:

AFD
üretken yatırımı amaçlamaktadır.

Özel sektör yatırımının belirli kayna∂ı orta ve uzun vadeli finansmanlara
ula¥abilme imkanıdır. AFD’nin, ¥irketlerin yatırım finansmanında uzmanla¥mı¥ Türkiye Sina Kalkınma Bankasına (TSKB), açmı¥ oldu∂u 50 milyon
Euro’luk kredi, ¥u anda özellikle kısa vadeli yatırımlara yönelmi¥ Türk
pazarının, bu konudaki yetersizli∂ini biraz olsun kapatmasını sa∂layacaktır. Bundan yararlanacak çe¥itli alıcılar olacaktır. Fakat verilen krediler,
özellikle kamu malına etkisi olacak projelere yönelmektedirler, bunlar yenilenebilir enerjilere, e∂itime, ve sa∂lı∂a yapılan özel yatırımlar olabilir. Di∂er
sektörler de dı¥lanmı¥ de∂illerdir. Finanse edilmi¥ projelerin etkilerini ve
projelerin bu sorulara katkılarını ve di∂er i¥ ve katma de∂er yaratmak gibi
do∂rudan ekonomik kriterleri ölçebilecek düzen ayrıca olu¥turulmu¥tur.

AFD aynı zamanda, ço∂unluk hissesine sahip oldu∂u ve bir
kalkınma mâli ¥irketi olan PROPARCO ile faaliyet
göstermektedir. Bu kurulu¥ yatırımcılara çe¥itli mâli
enstrümanlar sunmaktadır: bankacılık kurulu¥larına krediler,
yatırımcılara krediler, proje kredileri, öz kaynaklarda ve yarı
öz kaynaklarda azınlık i¥tirakleri...
PROPARCO özel veya uluslararası finansal kurulu¥larla
payla¥ımlar olu¥turup, riskleri de payla¥maktadır.

AFD Dünya Cevre Sorunları için Fransız
Fonunun Sekretaryasının yönetimini
sa∂lamaktadır
Fransa tarafından kurulmu¥ olan bu fon (FFEM) sera etkisine
ve iklim de∂i¥ikliklerinin olumsuz etkilerine kar¥ı mücadele,
biyolojik çe¥itlili∂in korunması ve uluslararası suların
korunması, çölle¥me ve ormanların yok olması da dahil
olmak üzere toprakların bozulmasına kar¥ı mücadele, kalıcı
organik kriterlerin yok edilmesi ve ozon tabakasının
korunmasını eylemleri arasında tutmaktadır;
FFEM di∂er fon kiralayıcıları ile birlikte (yerel olanlar dahil)
projeler finanse etmektedir.
Bu projelerin güvenilir ve kalıcı olması, aynı zamanda bir
kamu kurulu¥u veya özel kurulu¥, bir sivil toplum örgütü veya
uluslararası bir kurulu¥ tarafından yürürlü∂e konulması
gerekmektedir.

