
Meksikon markkinoilla on potentiaalia

Road Show Suomessa 2018
Suurlähettiläs  Roy Eriksson

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
EU-Meksiko globaalisopimus uudistettu, uusia sektoreita mukaan Komissio ilmoitti http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-782_en.htm 21.4., että EU:n ja Meksikon välisissä neuvotteluissa globaalisopimuksen kauppaosuudesta on saavutettu sopu. Teknisiä yksityiskohtia hiotaan vielä joissain sopimuksen luvuissa. Lopullisen tekstin sanotaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä. Lähes kaikki kauppa EU-maiden ja Meksikon välillä tulee olemaan tullitonta. Sopimuksessa sitoudutaan Pariisin ilmastosopimuksen implementointiin. Kyseessä on EU:n ensimmäinen kauppasopimus, jossa puututaan korruptioon yksityisellä ja julkisella sektorilla. EU:n maataloustuotteiden vienti tulee hyötymään sopimuksesta. Uusi sopimus nopeuttaa ja helpottaa tullausta Meksikossa. Sopimukseen kuuluu myös kattava kauppaa ja kestävää kehitystä koskeva osuus, joka asettaa standardit korkealle työturvallisuuden sekä ympäristön ja kuluttajien suojelun osalta. Kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävää dialogia lisätään. Edellinen EU-Meksiko-globaalisopimus tuli voimaan vuonna 2000, minkä jälkeen osapuolten välinen kauppa on kasvanut noin 8 % vuodessa, eli yhteensä 148 %. Kauppaluvuissa on silti kasvattamisen varaa uuden sopimuksen tehdessä lähes kaikesta kaupasta tullitonta.



MEKSIKO 2018- ?
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Stereotypiat; huumeväkivalta, ihmisoikeudet, mañana-mentaliteetti, tulinen tex-mex ruokaTarkoituksena on antaa monipuolisempi kuva tilanteesta



Perustiedot Meksikosta
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• 129,2 miljoonaa asukasta (UNFPA 2017), keski-ikä 28 v.
• Pinta-ala 1.964.400 km²
• 32 osavaltiota
• BKT (nominaalinen) 1,046,922 milj. dollaria. (WB 2016)
• BKT/asukas 17275 USD ostovoimakorjattuna (WB 2016)
• 15. talous maailmassa (12. PPP korjattuna)

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
 Meksiko on ostovoimapariteetilla mitattuna maailman 12:ksi suurin talous (IMF:n 2017 arvion mukaan 11. suurin). 2020-luvulla se noussee 10 joukkoon.  Suuri keskiluokka jolla on ostovoimaa ja nuori väestö pitävät kotimaista kulutusta korkealla- Pinta-ala yli 6 kertaa Suomen koko



Suuret uudistukset tehty

• Nykyisen presidentin aikana on tehty 11 suurta 
rakenneuudistusta

• Suomen kannalta kiinnostavimmat ovat; energia-, 
telekommunikaatio- ja opetusreformit

• Reformien toimeenpano on edistynyt ja tuloksia on jo 
nähtävissä
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Presidentin reformiohjelma oli jotain poikkeuksellista ja kaivattua. Tavoitteena oli uudistaa maata ja tehdä siitä toimiva teollisuusmaaUudistettiin vero- ja työlait, avattiin suljetut sektorit kilpailulle



Energiasektori
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
tärkeä ja intohimoja herättänyt reformi; reformissa kyse öljyn, kaasun, sähkön avaamisesta kilpailulle; Onnistuneimpia uudistuksia vaikka öljynhinnan alhaisuus on vaimensi alkuinnostusta, mutta uudet löydöt antaneet uutta pontta11. suurin öljyntuottaja (Latinalaisen Amerikan toiseksi suurin Brasilian jälkeen); MX öljyvarat suuret paljon hyödyntämättä; tarjouskilpailujen myötä ulkomaisia toimijoita tulee markkinoille,myös uusiutuva energia reformin piirissä; tavoitteena v. 2024 energiantuotannosta 35 % tuotettu uusiutuvalla energialla, 2030 40%Uusi kiinnostuksen kohde on jätteestä energiaa konseptiValtio pitää itsellään yksinoikeudet sähköverkkoihin, mutta avaa sähköntuotannon ja myynnin yksityisille yrityksille.



Telekommunikaatiosektori
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Erittäin tärkeä reformi jonka toimeenpano on edennyt hyvinMeksikossa tietoliikenneyhteydet, internet, ja mobiilipuhelut olleet kalliita,Sektorin liberalisointi laskenut hintoja 40 % vuodesta 2013 Ajankohtainen projekti Red Compartida joka mullistaa tilanteen kattaen 92 % väestöstä; internet kapasiteettia erittäin halvoin hinnoin, IoTProjektin rakennuskustannukset 5-7 mrd $, mutta toiminta moninkertainen, palveluntarjoajille uusia mahdollisuuksia



Meksikon luottoluokka hyvä
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Kv. sijoittajat uskovat Meksikoon; viimeisimmät (kevät 2018) S&P ja Fitch BBB+ , Moodys A3. Vain Chilen luokitus parempi L-Am; Chilessä S&P A+, Fitch A ja Moody’s Aa3. Perun luokitus samaa luokkaa Meksikon kanssa (BBB+ & A3). Yksi lupaavimmista kehittyvistä talouksista, OECD-jäsen kuten Chile Talous kasvoi viime vuonna 2,1% (IMF) ylittäen heikohkot ennusteet (1,7%). The Economist Intelligence Unit ennustaa vuodelle 2018 2,2 prosentin kasvua ja vuodelle 2019 2,1 % (olettaen AMLO:n voittavan vaalit). �Työttömyys helmikuussa 2018 3,3 % - luku 4. pienin OECD-maissa (Edellä Tsekki, Japani ja Islanti)Vuonna 2017 ulkomaiset investoinnit 29.7 mrd. $, nousua ed. vuoteen (26,7 mrd $ vuonna 2016), Lat. Am. 2. suurin FDI Brasilian jälkeen (UNCTAD)YK raportissa World Investment Report 2017, MEX 7. kiinnostavin sijoituskohde vuosina 2017-19.Valtion budjetissa oli ensimmäistä kertaa vuosiin (sitten 2008) ylijäämä 2017, valtion velka laski 2017 lopussa 46,2 % bkt:sta (2016: 48,7 % bkt:sta). Inflaatio vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä 4,69 %, alin 14 kuukauteen (Inegi). Joulukuussa 2017 inflaatio oli vielä 6,8 %.
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Meksiko on avoin talous

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Faktaa: Meksikon suotuisa maantieteellinen sijainti Yhdysvaltain ja Latinalaisen Amerikan välissä,  NAFTA, Tyynenmeren allianssi, hyvät suhteet kaikkiin, avoin talous, tukee vapaakauppaa vastustaen protektionismiaEase of Doing Business -listalla Meksiko sijoittuu vuonna 2018 sijalle 49 (arviolla ”Easy”, tippunut edellisvuoden sijalta 47), ollen paras maa L-Am (Col 59, Peru 58, Chile 55, Arg 117, Bra 125, FI 13).- Meksiko on solminut yhteensä 12 vapaakauppasopimusta, jotka kattavat 45 maata. Tärkeimmät NAFTA ja EU:n.Alianza del Pacífico: Chile, Colombia, Perú y MéxicoTrumpin myötä Meksiko etsii uusia kumppaneita kauppansa monipuolistamiseksi- EU:n kanssa neuvottelut FTA uudistamisesta, NAFTA elokuussa



Haasteita riittää
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
haasteita riittää; Köyhissä osavaltioissa heikot instituutiot, itsepuolustusjoukot, korruptio ml. poliisit, huumekauppa, nuorten syrjäytyminenAyozinapa 43 kadonnuttaToimittajien ja ihmisoikeuspuolustajien tilanne tukala (toukokuussa murhattiin jo 4. toimittaja vuoden 2018 aikana, vuoden 2000 jälkeen yli 100 toimittajaa on menettänyt henkensä / Reporteros Sin Fronteras)Rankaisemattomuus yleinen ongelmaHuumejärjestöjen johtajia on saatu kiinni, tämä on synnyttänyt uuden sukupolven rikollisjärjestöjä, jotka aikaisempia väkivaltaisempia -> turvallisuustilanne on heikentynyt monessa osavaltiossa



Näkymät myönteiset
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Talousnäkymät myönteiset, mikäli reformit toimeenpannaan täysimääräisesti, (energia, telekom, kilpailu, verotus, tuomiokäytännöt, korruptionvastainen toiminta)Meksiko on Suomen 2. suurin partneri Lattareissa, maassa 35 suomalaisyritystä ja noin 80:llä on edustaja.�Tavaravienti Suomesta Meksikoon on lisääntyi vuoden 2017 aikana yhteensä 21 prosenttia (viennin arvo 301 MEUR) ja tuonti Meksikosta kasvoi vuonna 2017 6 % (tuonti oli 218 MEUR).On vaalivuosi, jolloin julkisen puolen toiminta ”rampa ankka”, vallan vaihtuminen SL panostaa energia-, telekom-, clean tech- ja opetussektorien mahdollisuuksiin, uutena terveys- ja hyvinvointi esim. vähärasvaiset tuotteet Meksiko maailman 8. suosituin matkailukohde (YK:n World Tourism Ranking), Finnair solminut uuden sopimuksen – yhteydet paranevat, suorat lennot  Puerto Vallarta.Meksikon tilastokeskuksen mukaan matkailusektori supistui 2,2 % viime vuoden kolmannella neljänneksellä. Turismi on Meksikolle erittäin tärkeä sektori ja muodostaa 16 % maan BKT:sta



Kiitos - Gracias

28.8.2018
11

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
SL toimii samoissa tiloissa Business Finlandin kanssa, erinomainen yhteistyö, Team Finland toiminta, VKE-matkat, valmius myös pienimuotoisiin kohdennettuihin matkoihin osavaltiotasollaAutamme ovien avaamisessa, yhteydenotot tervetulleita
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