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Meksikon päätavoitteet Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen 

(NAFTA) uudistamisneuvotteluissa. 

Viimeisten 23 vuoden aikana Meksiko on kehittänyt ja syventänyt kauppa-, tuotanto- ja 

investointisuhteitaan Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa. Tiiviit kauppasuhteet ovat 

avainasemassa Meksikon tuotantolaitosten, maatalouden ja elintarviketeollisuuden 

kilpailukyvylle, ja ovat myös välttämättömiä Yhdysvaltojen ja Kanadan tuotantoketjujen 

tehokkuuden kannalta. 

Koko Pohjois-Amerikassa tuhannet työntekijät – maanviljelijöistä kehittyneissä 

tuotantolaitoksissa työskenteleviin insinööreihin – ovat tavalla tai toisella riippuvaisia alueen 

arvoketjuista. 

Tämän tosiasian hyväksyminen ja ymmärtäminen on olennaisen tärkeää, jotta pystymme 

arvioimaan oikein Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimusta (NAFTA) ja tunnistamaan 

alueita, joilla sitä voidaan vahvistaa vaarantamatta vapaakauppaa, alueellista integraatiota ja 

ennen kaikkea miljoonien ihmisten työpaikkoja Meksikossa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. 

Uudistamalla NAFTAa voimme lisätä sen menestystä, vastata nykyisiin haasteisiin ja 

muokata integraatiomalliamme pystyäksemme paremmin hyödyntämään paremmin 2000-

luvun talouden tarjoamia mahdollisuuksia.  

Tämän saavuttaaksemme olemme määritelleet joukon tavoitteita, jotka voidaan ryhmitellä 

neljän pääotsikon alle. Niihin pyrkimällä voimme vahvistaa Meksikon asemaa 

maailmantaloudessa, ulottaa vapaakaupan hyödyt laajemmin yhteiskuntaamme ja tehdä 

Pohjois-Amerikasta yhden maailman kilpailukykyisimmistä alueista. 

Meksikon neuvottelutavoitteita määritellessä olemme ottaneet huomioon kommentit ja 

ehdotukset, joita kerättiin 1.2.–26.7.2017 järjestetyllä lausuntokierroksella sekä 

vuoropuhelussa Meksikon talouden eri sektorien kanssa. 

1. Pohjois-Amerikan kilpailukyvyn vahvistaminen 

Kilpailukyky on dynaaminen käsite. Tekijät, jotka tekevät taloudesta kilpailukykyisen tänä 

päivänä, eivät luultavasti riitä kilpailukyvyn säilyttämiseksi tulevina vuosina. Siksi on 

olennaista kehittää malleja, jotka vahvistavat alueen kilpailukykyä pysyvästi ja ottavat 

huomioon teknologisen kehityksen, arvoketjut, logistiset kysymykset ja kaupankäynnin 

helpottamisen. 

NAFTAn uudistamisessa on pyrittävä vahvistamaan Meksikon kilpailukykyä tuotanto- ja 

vientimaana edistämällä meksikolaisyritysten osallistumista globaaleihin arvoketjuihin ja 

vahvistamalla alueellisia jakeluverkostoja. Samalla on välttämätöntä tukea koko alueen 
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työntekijöiden kouluttautumista: näin varmistamme, että taloutemme kyky innovoida ja luoda 

lisäarvoa säilyy ja kehittyy edelleen. 

Tavoitteen saavuttamiseksi on ensiarvoista:  

 Varmistaa meksikolaisten tuotteiden ja palvelujen pääsy NAFTA-maiden 

markkinoille. Erityisesti elintarviketeollisuudessa on pyrittävä selkeisiin sääntöihin, 

sujuviin prosesseihin ja kaupan esteiden poistamiseen. 

 Lisätä NAFTA-maiden välisen kaupan ennustettavuutta, sujuvuutta ja 

läpinäkyvyyttä tullikäytäntöjä parantamalla. 

 Varmistaa, etteivät normit ja säännökset muodosta epäoikeudenmukaisia tai 

näkymättömiä esteitä vapaalle kaupalle. 

 Tukea hyviä käytäntöjä säännöksien suunnittelu-, toimeenpano- ja 

valvontaprosesseissa. 

 Varmistaa, että meksikolaissijoittajia kohdellaan syrjimättä ja kansainvälisten 

käytäntöjen mukaisesti. 

 Helpottaa ja nopeuttaa liikeasioissa väliaikaisesti maahan saapumista ja etsiä 

innovatiivisia keinoja työvoiman liikkuvuuden lisäämiseksi. 

 Kehittää alueellista yhteistyötä koulutusohjelmien suunnittelemisessa ja 

toimeenpanossa, jotta työntekijät voisivat paremmin sopeuta työmarkkinoiden 

muuttuviin vaatimuksiin. 

2. Osallistavan ja vastuullisen alueellisen kaupan edistäminen. 

Ympäri maailmaa on viime vuosina alettu kiinnittää kasvavaa huomiota osallistavampien ja 

kestävämpien kasvumallien tarpeeseen. NAFTAn uudistaminen tarjoaa mahdollisuuden tukea 

yhä useampien yrittäjien ja PK-yritysten osallistumista kansainväliseen kauppaan sekä 

huomioida paremmin työntekijät, ympäristö ja sukupuolikysymykset. 

Tavoitteen saavuttamiseksi pyrimme: 

 Yhteistyön avulla tukemaan PK-yrityksen osallistumismahdollisuuksia alueellisiin 

tuotantoketjuihin. 

 Vahvistamaan kansallisten ja kansainvälisten työmarkkinasäädösten toteutumista.  

 Kehittämään keinoja, joilla kauppaan ja sijoituksiin vaikuttavaan korruptioon 

pystytään puuttumaan. 

 Vahvistamaan NAFTA-maiden yhteistyötä ja dialogia kauppa- ja ympäristöasioissa 

ja parantamaan rajainfrastuktuuria. 

 Sisällyttämään sukupuolinäkökulman joihinkin sopimuksen säännöksistä. 

 

 



3 
 

3.  2000-luvun talouden mahdollisuuksien hyödyntäminen. 

Paljon on muuttunut siitä, kun NAFTA astui voimaan 23 vuotta sitten. Esimerkiksi Pohjois-

Amerikan energiataloudessa on tapahtunut radikaaleja muutoksia teknologian kehittymisen 

vuoksi. Liuskeöljy- ja öljyhiekkavarantojen hyödyntäminen ja Meksikon energiateollisuuden 

avautuminen ovat luoneet sijoitus- ja yhteistyömahdollisuuksia, jotka vahvistavat alueen 

integraatiota ja energiaturvallisuutta. 

Myös tieto- ja viestintäteknologian nopea kehitys on edistänyt talouden digitalisaatiota ja 

esineiden internetin kasvua. Samalla se on mahdollistanut sähköisen kaupankäynnin 

laajenemisen ja etenemisen kohti neljättä teollista vallankumousta, joka aiheuttaa 

tuotantoteollisuudelle uusia haasteita mutta tarjoaa myös työkaluja kasvun vauhdittamiseen. 

Muuttuneessa ympäristössä on ensiarvoisen tärkeää helpottaa palvelukauppaa, kehittää IT-

infrastruktuurin integraatiota, vahvistaa immateriaalioikeuksien suojelua alueellisella tasolla ja 

hyödyntää uutta teknologiaa. Tämä avaa uusia kauppa- ja sijoitusmahdollisuuksia ja tukee 

sekä Meksikon että koko alueen kasvua.  

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeintä: 

 Huomioida Meksikon ja koko alueen energiateollisuudessa tapahtuneet muutokset 

ja hyödyntää niiden potentiaali. 

 Tukea digitaloutta, sähköistä kaupankäyntiä ja finanssipalveluja digitaalisia alustoja 

hyödyntämällä. 

 Taata meksikolaisille finanssipalvelujen tarjoajille ja sijoittajille parempi pääsy 

Yhdysvaltain ja Kanadan markkinoille. 

 Edistää NAFTA-maiden telekommunikaatiomarkkinoiden integraatiota ja hyödyntää 

näin Meksikon telekommunikaatioreformin mahdollisuudet. 

 Tukea immateriaalioikeuksien tehokasta suojelua ja säilyttää tasapaino yleisön ja 

materiaalin tuottajien intressien välillä. 

4. Kaupan ja investointien varmuuden vahvistaminen Pohjois-Amerikassa. 

NAFTA on Pohjois-Amerikan integraatiossa varmuutta lisäävä tekijä. Siksi on välttämätöntä 

säilyttää ja edistää sopimuksessa säädöksiä, jotka parantavat ulkomaankaupan ja sijoitusten 

ennustettavuutta. Tärkeässä roolissa ovat etenkin riitojen ratkaisumekanismit, jotka ovat jo yli 

20 vuoden aikana osoittaneet toimivuutensa alueellisen kaupan ennustettavuutta lisäävinä 

tekijöinä. On myös tärkeää sisällyttää sopimukseen uudempia säädöksiä, jotka lisäävät 

läpinäkyvyyttä ja muiden relevanttien toimijoiden osallistumismahdollisuuksia. 

Tämän vuoksi on tarpeen: 
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 Vahvistaa valtiollisiin tuotantoyrityksiin liittyvää lainsäädäntöä tehokkaan 

kaupallisen toiminnan mahdollistamiseksi. 

 Päivittää kaikki NAFTAan kuuluvat riitojen ratkaisumekanismit (sijoittaja–valtio, 

valtio–valtio, polkumyynti- ja finanssipalvelusäädökset) sujuvammiksi, 

läpinäkyvämmiksi ja tehokkaammiksi. 

 Edistää vapaata kilpailua sekä parantaa yhteistyötä ja tietojen vaihtoa NAFTA-

maiden viranomaisten välillä, jotta markkinoiden tehokkuus ja kuluttajien oikeuksien 

suoja pystytään turvaamaan. 

 Lisätä meksikolaistuottajien juridista varmuutta koko Pohjois-Amerikan alueen 

julkisiin hankintoihin liittyen. 

Loppuhuomioita 

 NAFTA on Meksikon taloudellisen kasvun tukipilari. Sen modernisointi tarjoaa jo saavutetun 

integraation pohjalta mahdollisuuden tasapainoisempaan kehitykseen suhteessa 

Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. 

Yllämainitut tavoitteet ohjaavat Meksikoa sopimusneuvotteluissa. Neuvotteluiden tulokset 

riippuvat siitä, millaisen tasapainon osapuolet pystyvät saavuttamaan. Haaste ei ole 

yksinkertainen, mutta Meksiko on valmistautunut hyvin. Meillä on kokemusta ja tietämystä ja 

olemme sitoutuneita valvomaan maamme edun toteutumista. Käytämme kaiken tarvittavan 

ajan ja vaivan tämän saavuttamiseksi. 

 

Lähde: Meksikon talousministeriö (2. elokuuta 2017): 

https://www.gob.mx/se/articulos/prioridades-de-mexico-en-las-negociaciones-para-la-

modernizacion-del-tratado-de-libre-comercio-de-america-del-norte  

https://www.gob.mx/se/articulos/prioridades-de-mexico-en-las-negociaciones-para-la-modernizacion-del-tratado-de-libre-comercio-de-america-del-norte
https://www.gob.mx/se/articulos/prioridades-de-mexico-en-las-negociaciones-para-la-modernizacion-del-tratado-de-libre-comercio-de-america-del-norte

