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Meksika yatırım planı

Sayü

Konu

iıgi : Ticaret Bakanhğlnın l3,l0.2020 tarihl 5222941 4-7 24.01.0 l sayıh yazısılVe

Ticaret Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısı ile. Meksika Ticaret Müşavir|iği'nden alınan bir yaz|ya atfen,
Meksika Hükümeti tarafından 05/1012020 tarihinde özel sekiörü temsilen Iş Koordinasyon Konseyi (CCE)
ile "Ekonominin Yeniden Canlandırılması Anlaşması"nın imzalandığı, bu anlaşma çerçevesinde açıklanan
"Yatırım Planı" kapsamında, halihazırda devam eden 7 proje ile bir|ikte Ekim 2020-Aralık 2O2l tarihleri
arasında su, iletişim, enerji, ulaşım ve çevre sektörleri dahil olmak üzere toplam 39 altyapı projesine,
GSYİH'nin yaklaşık Yo|,3'iine tekabül eden yaklaşık 297,34 milıyar Meksika pesosu (yaklaşık |İ,2 milyar
ABD doları) değerinde yatırım yapılmasının planlandığı ve açıklanan kamu altyapı projelerine özel sektör
katkısının toplam maIiyetin en az yarıst değerinde olmasının öngörüldüğü bild irilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu altyapı planı çerçevesinde iletişim ve ulaştırma sekiörü için l96,23 milyar peso,
enerji projeleri için 98,98 milyar peso, su ıre çevre projeleri için 2,13 milyar peso ayrılmasının beklendiği;
projeIerin oZ66'sının otoyol projeleri olduğu, geri kalanının ise devIete ait petrol şirketi Petröleos Mexicanos
(PEMEX) ve Federal Elektrik Komisyonu (CFE)'nun güçlendirilmesine yönelik projeler olduğu ifade
edilmektedir. Ayrıca,2020 yılının Kasım ayında, ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji projelerini içeren yeni
bir yatınm paketinin daha açıklanmasının beklendiği belirtilmekıedir. Halihazırda devam eden ve yeni
açıklanan projelerin, Meksika Ma|iye ve Kamu Kredileri Bakanlığı-Proyectos Mdxico intemet adresinden
(https://www.proyectosmexico.gob.mx/) Ingilizce ve Ispanyolca olarak takip edilebileceği bildirilmektedir.
Aynca i|gilenen firmalarrmızın Meksika'da kamu ihale|erine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığımızm inıernet
sayfasındaki "Müşavirlik Raporları" bölümiinde yayınlanan notları inceleyebileceği ifade ediImektedir.

Söz konusu yatırım planı kapsamındaki proje detaylarına Birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr)
"Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmk6nları,/Ülke Duyuruları/Meksika" bölümünden
ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun ilgili üyelerinize duyıırulmasını rica ederim.
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