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Ülkemizin resmi ihracat destek kuruluşu olan Türk Eximbank, Türkiye’nin lider römorkör
firmaları arasında yer alan Sanmar Denizcilik Makine ve Ticaret A.Ş.’nin Gabon’a
gerçekleştirdiği römorkör ihracatına 5 yıl vadeli finansman desteği sağladı.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım; söz konusu
finansmanın Türk Eximbank tarafından 2014 yılına uygulamaya konulan İhracat Alacakları
İskonto Programı kapsamında yürütüldüğünü, program kapsamında, Türk Eximbank’ın Spesifik
İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk Poliçesi çatısı altında satış sözleşmesi bazında ticari ve
politik risklere karşı sigortalanan vadeli ihracat alacaklarının iskonto edilerek, ihracatçı firmaların
sevk sonrası aşamada finansman ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti. Yıldırım, bu işlemin aynı
zamanda yurtdışında yerleşik alıcılara uygun vade ve finansman sağlamak anlamına geldiğini ve
bu programın ülkemizden ihraç edilecek olan mal ve hizmetlere yönelik dış talebi artırmaya dönük
çok önemli bir enstürman olduğunu söyledi.
Genel Müdür Adnan Yıldırım; Türk Eximbank tarafından tüm firmaların kullanımına sunulan
İhracat Alacakları İskonto Programı ile, ihracatçılara yurtdışı ülke ve alıcı risklerinden
arındırılarak orta ve uzun vadeli satış yapma imkanı getirdiklerini, program sayesinde; katma
değeri yüksek yatırım malı ihracatını teşvik ettiklerini, teminat sorunu nedeniyle kredi
kullanmakta sıkıntı yaşayan ihracatçı firmalara Eximbank tarafından düzenlenen sigorta
poliçelerini teminat kabul ederek finansman desteği sağladıklarını ve ihracatçıların alıcılarına ise
orta-uzun vadeli ödeme imkanı getirdiklerini ifade etti.
Ayrıca, Ekonomi Bakanlığının da desteğiyle, Türk Eximbank olarak, Türkiye’den gelişmiş
ülkelere yönelik katma değeri yüksek yatırım malı ihracatı gerçekleştiren ihracatçılarımızın
alıcılarına, OECD’nin asgari “Ticari Referans Faiz Oranı” (CIRR, Commercial Interest Reference
Rate) üzerinden alıcı/tedarikçi kredisi kullandırmaya yönelik altyapı çalışmalarını
tamamladıklarını, uygulamaya konan söz konusu faiz desteği sayesinde, resmi destekli ihracat
kredilerine ilişkin uluslararası kurallar ihlal edilmeden, OECD düzenlemesi kapsamında
verilebilecek en düşük faiz oranını içeren alıcı/tedarikçi kredileri ile, gelişmiş ülkelere yatırım
malı ihracatı yapan gemi inşa sektörü benzeri sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçı firmalarımızın
bu ülkelerdeki pazar paylarını arttırarak, firmalarımızı destekleyeceklerini açıkladı. Genel Müdür
Adnan Yıldırım, uygulamaya başlanan minimum faiz oranlı alıcı kredisi programı ile ülkemizin
orta gelir tuzağından çıkması için ileri teknoloji ile üretilen yüksek katma değerli yatırım malları
ihracatının arttırılarak ihracatımızda yapılması gereken yapısal dönüşümün gerçekleşmesine de
katkıda bulunmuş olacaklarını belirtmiştir.

