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 1 רקע ונתונים כלליים 

 (254מתוך  15קמ"ר ) 1,964,375: שטח

 (254מתוך  154קמ"ר ) 20,770ישראל       

 מיליון נפש 124: אוכלוסייה

 מקסיקו סיטי :עיר בירה

 רפובליקה פדרלית נשיאותיתמשטר: 

 ראש ממשלה/נשיא מכהן: 

 אנדרס מנואל לופס אוברדור 

Andres Manuel Lopez Obrador 

 2018מכהן בתפקיד מדצמבר 

  ספרדית: שפה רשמית

 (MXNפסו מקסיקני ): מטבע

 מקסיקני 18.92דולר ארה"ב =  1      

אמריקה, גובלת בארצות הברית מצפון, גואטמלה ובליז מקסיקו שוכנת ביבשת צפון  : גאוגרפיה

 מקסיקו והים הקריבי במזרח. ץ, האוקיינוס השקט במערב ומפרמזרח-בדרום

 2 9201לשנת  אינדיקטורים כלכליים מרכזיים

 ישראל מקסיקו אינדיקטור    

  תמ"ג נומינלי

GDP, current prices 

Billions of U.S. dollars 

 

1,274.2 

 

387 

 PPPתמ"ג לנפש במונחי 

Purchasing power parity; 

international dollars per capita 

 

20,868 

 

39,121 

צמיחה השיעור 

  הכלכלית

real GDP growth 

2019 –0.1%- 

2018 – 2.1% 

2017 – 2.1% 

2019 – 3.5% 

2018 – 3.4% 

2017 – %3.6 

 שיעור האינפלציה

Inflation rate, average 

consumer prices 
3.8% 0.8% 

 3.8% 3.3%  שיעור האבטלה

  קלות עשיית עסקים
כאשר ציון נמוך  1-190בין  דירוג

 מבטא תוצאה טובה

 

60 35 

  מדד התחרותיות

 0-100 -ציון מ

 מבטא את הציון הטוב ביותר 100

64.9  

76.7 

 -S&P BBB AAדירוג אשראי 

                                                           
1 CIA The World Factbook ,The World Bank 
2 IMF, The World Bank, World Economic Forum 



 
 

 

 מינהל סחר חוץ | חיבור חכם לשווקים בעולם 
3 

 

 כלכליו כללי רקע

 המוט חופשיהמתאפיינת בשוק (, PPP) בגודלה בעולם במונחי כוח קניה 11-הכלכלה ה היאמקסיקו 

חשוב שהכ, מדינות 40-עם למעלה מ ,כיום למקסיקו רשת ענפה של הסכמי סחר חופשי .ייצוא

ועודכן  1994לראשונה בינואר אשר נחתם , NAFTA-ההסכם הסחר עם ארה"ב וקנדה  הוא מבניהם

 )מקסיקו OECD-התקבלה מקסיקו לארגון ה 1994בשנת  .TMECו א USMCA-כ 2019בדצמבר 

לארגון הסחר  1995(, ובשנת הראשונה מקרב מדינות אמל"ט המתקבלת לארגון זה היא המדינה

סך הייצוא שלה בשנה , כשהיצואנית התשיעית בגודלה בעולם היאמקסיקו  (.WTOהעולמי )

הייצוא של כל מדינות אמריקה הלטינית  מיליארד דולר, סכום הגבוה מסך 420שעברה עמד על 

ח אדם מוכשר וזול, קרבתה הגאוגרפית לכלכלה הגדולה ובשילוב כ USMCA-ם ההסכ. יחד

 ארה"ב, הובילו לכך שבעשורים האחרונים מערכי ייצור והרכבה, בעולם, שכנתה מצפוןוהעשירה 

 עברו מארה"ב לצפון מקסיקו.  רבים

 

ביניהן תעשיית הרכב, וכן הביא  ,התחרותיות של תעשיות רבותדבר זה אפשר לארה"ב לשמר את 

לצמיחה בכמות ההשקעות מאירופה, אשר היו מעוניינים להעביר את קו הייצור שלהם קרוב לשוק 

אך השאירו את הדרום  ,כל אלו הובילו לפיתוח מואץ של צפון ומרכז מקסיקו .ארה"ב –היעד 

סיקו התאפיינה בתנודתיות, שנים של צמיחה מואצת בעשורים האחרונים, צמיחתה של מק. מאחור

צמיחה מרשימה כתוצאה נראתה  2000-1996כך בין השנים  .ושנים של מיתון ומשברים כלכליים

עם  2012-2010בין השנים ו, 3.5%שנתי של צמיחה עם ממוצע , NAFTA-ה מחתימה על הסכם

יתן למנות את משבר הפסו בין המשברים שחוותה מקסיקו נ. 1.4%שנתי של צמיחה ממוצע 

שנבע מחוסר יציבות פנימית וצעדים מוניטריים שגויים של הבנק המרכזי של , 1995-המקסיקני ב

-שני המשברים המהותיים אותם חוותה מקסיקו קשורים קשר הדוק לכלכלת ארה"ב, ב .מקסיקו

 .בהמשך למשבר הפיננסי, 2009-2008 -ובבהמשך למיתון בארה"ב  2003-2001

 

, NAFTAבעבר, כלכלת מקסיקו נשענה על ייצוא נפט ותוצרי חקלאות. בעקבות החתימה על הסכם 

 –עברה מקסיקו שינויים מרחיקי לכת, שכן הפכה לחלק אינטגרלי בשרשרת הייצור האזורית 

ארה"ב, קנדה ומקסיקו. האינטגרציה בין הכלכלות כיום כל כך גבוהה, כך שלאורך הגבול בין 

 370,000קילומטרים, עוברים מדי יום כמיליון בני אדם באופן חוקי,   145,3הנפרש עלהמדינות, 

מקסיקו הפכה באופן  2020מיליארד דולר בין המדינות מידי יום. בפברואר  3.1רכבים ומסחר של 

 ואמהייצוא של מקסיקו ה 80%-למעלה מב, כך שרשמי לשותפת הסחר הגדולה ביותר עם ארה"

 . לשכנתה ארה"ב

 

במהלך השנים, היחסים בין שתי המדינות ידעו עליות ומורדות, בעיקר עקב פעילות הקרטלים 

. מעבר של מהגרים לא חוקיים ממקסיקו ומרכז אמריקה לארה"בוכן  ,המקסיקנים לאורך הגבול

טענתה של  .בקרטלים באופן מספקאיננה נלחמת ש , היאשל ארה"ב כלפי מקסיקוהעיקרית טענתה 

 ,ארה"ב היא שחוקי הנשק המקלים שלה מובילים לחימוש מאסיבי של הקרטליםמקסיקו כלפי 

, 2016-עלייתו לשלטון של טראמפ ב עם. טחון המקסיקניםיומקשים את הלחימה של כוחות הב

המתיחות בין שתי המדינות הידידותיות הגיעה לנקודת רתיחה. כזכור טראמפ הרבה להשתמש 

הכריז על כך שיבנה חומה לאורך הגבול ושבכוונתו לשנות או ברטוריקה גזענית כלפי המקסיקנים, 
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מערכו תוך מספר שבועות, אך  15%-. בעקבות הצהרות אלה מטבע הפסו איבד כלבטל את הסכם

החומה לאורך הגבול לא נבנתה, הסכם הסחר שונה באופן מינורי ולא מהווה  2020מנגד נכון לשנת 

לא פסקו והסחר בין המדינות גדל ומאזן הסחר  חסם סחר, השקעות ישירות מארה"ב למקסיקו

 הנשיא 2018. בשנת 2019-מיליארד דולר ב 100למעל  2016-מיליארד דולר ב 60-טפח מ החיובי

,Obrador López Manuel Andrés הידוע בכינוי AMLO,  נבחר בבחירות דמוקרטיות ולקח את

סחפה את Morena, מפלגתמושכות השלטון בחודש דצמבר של אותה השנה. המפלגה אותה הוביל, 

הנה  AMLOההמונים וזכתה ברוב בשני בתי הנבחרים, בסנאט ובקונגרס. מדיניותו הכלכלית של 

הכלכלה, הן בפרויקטים כזו התומכת בכלכלה מתוכננת, השואפת להגברת מעורבות המדינה בניהול 

 .בבעלות הממשלה והן בחלוקה מאסיבית של קצבאות לאוכלוסיות החלשות

 

אחד הצעדים הראשונים שעשה כאשר עלה לשלטון היה הכרזה על ביטול הקמת שדה התעופה 

החדש של מקסיקו וזאת על אף שכבר היה בשלבי בנייה מתקדמים, כיוון שלטענתו אין למקסיקו 

 .מיליארד דולר 10-ה חדש. דבר אשר הוביל להפסדים וקנסות המוערכים בכצורך בשדה תעופ

 

 3 תעשיות בולטות/ מאפייני הכלכלה המקומית

 נתוני סחר 

סכום יצוא  שנה

 לעולם

 במיליארדי

 דולרים

סכום יבוא 

 מהעולם

 דולרים במיליארדי

 מסחרימאזן 
 

2019 472.2 467.2 +10 

2018 450.5 464.3 -13.8 

2017 409.5 420.4 -10.9 

 

 

  2019שותפות הסחר הגדולות לשנת 

 

 יצוא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Un Comtradeהלמ"ס,  3

 
 יצוא

 במיליארדי

 דולרים

אחוז מסך 

היצוא של 

 מקסיקו

 מסחרי מאזן

 דולרים במיליארדי

 152.8 76% 358.9 ארה"ב

 4.3 2.9% 14.1 קנדה

 -76.1 1.4% 6.9 סין

 -10.7 1.4% 6.9 גרמניה

 -14 0.8% 3.9 יפן
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  :הם העיקריים היצוא מוצרי

מובילה עולמית(, פלסטיק, פירות, (מוצרי אלקטרוניקה, כלי רכב וחלקי חילוף, שמן ומוצריו, כסף 

 ירקות, קפה, כותנה.

 יבוא
 

 יבוא 

 במיליארדי

 דולרים

אחוז מסך 

של  היבוא

 מקסיקו

 רעון מסחרייג

 דולרים במיליארדי

 152.8 44.1% 206.1 ארה"ב

-76.1 17.7% 83 סין  

-14 3.8% 17.9 יפן  

-10.7 3.7% 17.6 גרמניה  

 15.3- 3.7% 17.5 קוריאה

 

  מוצרי היבוא העיקריים הם:

מכונות עיבוד מתכת, מוצרי עיבוד פלדה, מכונות חקלאיות, ציוד חשמלי, חלקי רכב להרכבה 

 .ותיקון, מטוסים, חלקי מטוסים, פלסטיק, גז טבעי ומוצרי נפט

 

  מרכזיים בכלכלהסקטורים 

 תעשייה וייצור

ב המפותחת מסך הייצוא שלה. תעשיית הרכ 50%-כמהתמ"ג של מקסיקו ו 37%-סקטור זה מהווה כ

מיליון רכבים בשנה. בשנים האחרונות תעשיית האווירונאוטיקה תופסת  4-של מקסיקו מייצרת כ

הגאוגרפית  קרבתהתאוצה. סקטור זה נשען על כוח העבודה האיכותי והזול של מקסיקו, על 

המאפשר מעבר של חומרי גלם ומוצרים  ,חופשי בין המדינותהסחר העל הסכם כן לארה"ב ו

 מוגמרים בפטור במכס.

 

 אנרגיה

ת ממשל 1938י חברות זרות. בשנת "ונעשה ברובו ע 1880-נפט וגז החל במקסיקו ב פיתוח שדות

ולרכז את כל הפעילות תחת חברה אחת בבעלות  ,ממקסיקו החליטה להלאים את כל שדות הנפט

משאב זה . עיקר בדרום המדינה ובמפרץ מקסיקוב, מקסיקו עשירה בנפט. PEMEXת ממשלתי

אך חשיבותו בשנים האחרונות ירדה. אם  ,כלה המקסיקניתהיווה בעבר את החלק המרכזי בכל

בלבד.  6%-מהווה כהסקטור מהייצוא של מקסיקו היה נפט ומוצריו, כיום  60%בשנות השמונים 

מיליון חביות נפט,  2-מיליארד חביות נפט, והפקה יומית של כ 8-למקסיקו רזרבות מוכחות של כ

 .ותוצרים מזוקקים ,ה להובלה והפצה של נפט גולמיק"מ ברחבי המדינ אלף 37 מערכת צינורות של

ומיסים מהכנסות אלו מהווים קרוב לשליש  הכנסות החברה,מהנהנית העיקרית  היאהמדינה 

מתקשה בהפקת הנפט כיוון שנדרשים  PEMEX מהתקציב הממשלתי. בשנים האחרונות, חברת

. לחברה חסרים יכולות היקפי ההפקהבקידוחים עמוקים ביבשה או במים, והדבר הוביל לירידה 

הממשלה הקודמת  2016המימון והטכנולוגיות כדי להגביר את קצב ההפקה. בעקבות כך, בשנת 

 .יםבראשות הנשיא פנייה נייטו, החליטה על פתיחת השוק לשחקנים זר
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 חקלאות 

מועסקים בה. נתון המלמד על רמת מכלל המשק  15%-, אך קרוב למהתמ"ג 4%-חקלאות מהווה כ

עגבנייה, בצל, פפאיה , ת למובילה עולמית בגידולי אבוקדופיתוח נמוכה בסקטור. מקסיקו נחשב

ייצוא לארה"ב. כאשר הוא ממנו  80%-כש מיליארד דולר, 30-הייצוא החקלאי עומד על כ .ושעועית

לצד דירוגה  (,בגודלה בעולם 13-המדינה ה)מיליון קמ"ר  2משווים את גודלה העצום של מקסיקו, כ 

יהיה זה מדויק לומר שהיא רחוקה מניצול  –מבין המדינות המובילות בייצוא חקלאי  22-ה במקום

 70%-שטכנולוגיה, כמחסור במיכון ושימוש בהיא הפוטנציאל האדיר שלה. הסיבה העיקרית לכך 

עדיין על עבודה ידנית וכלי עבודה פשוטים. הרמה הטכנולוגית  כתת במדינה נסממהתוצרת החקלאי

 . הנמוכה משאירה מקום רב לצמיחה ושיפור בענף

 

 שירותים 

 ,סקטור הפיננסיההמדינה, הכולל בין השאר את מתמ"ג  60%-סקטור השירותים מהווה קרוב ל

הנשלט ברובו על ידי בנקים ומוסדות פיננסים זרים, סקטור טלקום שסובל מריכוזיות אך מגלה 

 . וכן ענף התיירותAT&T סימנים חיוביים בשנים האחרונות בעקבות כניסתה של

התיירות מהווה נדבך משמעותי בכלכלת מקסיקו והינה מקור חשוב למטבע חוץ עבורה. מקסיקו 

מיליון תיירים  18-ביותר בעולם, עם קרוב ל המתוירותה של המדינות עשירייה הראשונממוקמת ב

אך סטייטים נוספים , היעד הפופולרי ביותר הינו קאנקוןמיליון מהם מארה"ב.  10-כש בשנה,

אתגרים בענף זה, הינם . Oaxaca-וChiapas  ביניהם ,נשענים על תיירות כמקור הכנסה מרכזי

וכן המשך  ,ב והפשיעה המאורגנת שזולגת לאתרי תיירותבראש ובראשונה מיגור פשיעת הרחו

 .פיתוח תשתיות תומכות: שדרוג שדות תעופה והקמת בתי מלון

 

 ם יתר מדינות העולםמקסיקו עהסכמי בילטרליים משמעותיים של 

 :)במידה ויש( גוש סחר

 ארגונים בינ"ל:

- OECD(1994) : כן 

- WTO(1995) : כן 

 : הסכם סחר מקסיקושאיתן ל מדינות 

; האיחוד 1999; צ'ילה 1995; קוסטה ריקה 1995קולומביה  ;1994ארה"ב וקנדה  –נפט"א 

, אורוגוואי 2001; אפט"א 2001; הונדורס, אל סלוודור וגואטמאלה 2000; ישראל 2000האירופי 

 .2014; פנמה 2012; פרו 2005; יפן 2004

 

 4202-2019מקסיקו לשנים  יוזמות מרכזיות של ממשלת

 הקמת מערך בתי זיקוק בסטייט טבסקו.1

 רכבת לצרכי תיירות שתחבר בין חמישה סטייטים בדרום מערב מקסיקו. –. פיתוח רכבת מאיה 2

 במקיסוק סיטי והפיכתו לשדה תעופה אזרחי. Santa Lucia-שדרוג שדה התעופה הצבאי ב. 3

 . צמצום העוני ע"י תוכניות רווחה מגוונות, ומתן קצבאות.4

 של מקרי הרצח, שוד וחטיפות. 2024ועד  50%-הפחתה ב. 5
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  מקסיקו -יחסי סחר ישראל 

לאורך השנים התאפיינו היחסים . 1952בין ישראל ומקסיקו מתקיימים יחסים דיפלומטים משנת 

 מקסיקו נהנתה משיתוף הידע הישראלי בחקלאות .בין המדינות בידידות ובהערכה הדדית

. וישראל נהנתה מהסכם אספקת נפט אשר אפשר לה לגוון את מקורות האנרגיה שלה ,ברפואהו

נחתם הסכם סחר חופשי בין ישראל ומקסיקו, דבר אשר הוביל לעלייה דרמטית בסחר  2000בשנת 

בין המדינות, מהיקף סחר של עשרות מיליוני דולרים ללמעלה מחצי מיליארד דולר כיום. ישראל 

חשובה ביותר במזרח התיכון, ועבור ישראל, מקסיקו הינה שותפת הסחר נחשבת לשותפת הסחר ה

 . השנייה בחשיבותה מבין מדינות אמריקה הלטינית, אחרי ברזיל

,לאחר רעידת האדמה שפגעה במקסיקו סיטי, ישראל שלחה משלחת חילוץ וסיוע של  2017בשנת 

 .פיקוד העורף

 ביקורים מרכזיים הדדיים

 .שיא מקסיקו, ארנסטו זאדיאו, בישראלביקור של נ 2000בשנת  

 .ביקור של הנשיא משה קצב במקסיקו 2002בשנת 

 .ביקור של נשיא מקסיקו, אנריקה פנייה נייטו, בישראל 2016בשנת 

 .ביקור של הנשיא שמעון פרס במקסיקו 2013בשנת 

 .ביקור ראשון של רוה"מ ישראלי, בנימין נתניהו, במקסיקו 2017בשנת 

 

ביחס לשנת  1.52%של  ירידהליון דולר, ימ 781עמד על  2019מאזן הסחר של ישראל ומקסיקו בשנת 

ליון דולר וסך הייבוא ממקסיקו הגיע לכדי ימ 349.6-. הייצוא הישראלי למקסיקו הסתכם ב2018

נבע ממספר עסקאות גדולות של מכונות  2019-ליון דולר. הגידול ביבוא ממקסיקו בימ 431.5

 רפואי ואופטי.אלקטרוני, ומכשור 

-$500.0

$0.0

$500.0

$1,000.0

2015 2016 2017 2018 2019

מליוני דולרים, יצוא סחורות לפי שנה/יבוא

סכום יצוא במיליוני דולרים אחוז היבוא מתוך סך היבוא הישראלי

מאזן הסחר במיליוני דולרים היקף סחר במיליוני דולרים

 יצואסכום  שנה

במיליוני 

 דולרים

אחוז היצוא 

מתוך סך היצוא 

 הישראלי

סכום יבוא 

במיליוני 

 דולרים

אחוז היבוא 

מתוך סך היבוא 

 הישראלי

היקף סחר  מאזן מסחרי 

במיליוני 

 דולרים

2015 434.2 0.93% 192.7 0.35% 242 627 

2016 380.5 0.85% 257.6 0.44% 123 638 

2017 364.5 0.78% 316.7 0.51% 48 681 

2018 364.1 0.77% 428.7 0.61% -65 793 

2019 349.6 0.74% 431.5 0.60% -82 781 
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  4 סקטורים עיקריים:

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 הלמ"ס 4

תוצרת חקלאית טרייה 
ומוצרי מזון

4%

מכונות ומיכון חשמלי  
ומכני
38%

אחר
8%

גומי ופלסטיק
22%

רפואי , מכשור אופטי
ואחר
7%

כימיקלים  
ומוצרי תעשיות 

כימיות
18%

מתכות בסיס
1%

מינרלים ודלקים
0%

מוצרי תחבורה
1%

אבנים ומתכות  , פנינים
יקרות
1%

2019תמהיל יצוא הסחורות 

תוצרת חקלאית  
טרייה ומוצרי מזון

9%

מכונות ומיכון חשמלי  
ומכני
39%

אחר
2%

גומי ופלסטיק
1%

,  מכשור אופטי
רפואי ואחר

14%
כימיקלים ומוצרי  
תעשיות כימיות

5%

מתכות בסיס
2%

מינרלים ודלקים
0%

מוצרי תחבורה
27%

אבנים ומתכות  , פנינים
יקרות
1%

2019תמהיל יבוא הסחורות 
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 נתוני סחר בשירותים

 שנה 2018 2017 2016 2015 2014

 יצוא  125.67              112.34        101.79        92.19             92.66       

 יבוא  29.37               28.57         22.97         21.67         23.36       

 

 

 

 

 

 תובנות 

 חקלאות ומים 
מיליארד דולר בעיקר לארה"ב, ונדרשת לעמוד  25-מקסיקו מייצאת מוצרים חקלאיים במעל ל

בסטנדרטים גבוהים מאוד של הרגולציה האמריקאית. החקלאות המקסיקנית מאופיינת באימוץ 

טכנולוגיות  כגוןטכנולוגיות והזדמנויות בתחום זה. הפוטנציאל הוא לכל התחומים בחקלאות 

וטכנולוגיה מדויקת, שהמקסיקנים ישמחו לבחון ולאמץ. במקסיקו ישנם  זרעיםלחממות, הנדסת 

מעוניינים לייעל באמצעות הטמעה של טכנולוגיה חקלאית מתקדמת. הם בעלי חוות להם שטחים ש

92.66 92.19 

101.79 

112.34 

125.67 

23.36 21.67 22.97 
28.57 29.37 

-

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

2014 2015 2016 2017 2018

מליוני דולרים, סחר בשירותים עסקיים

יצוא יבוא

 :מקסיקוהסכמי סחר הדדיים בין ישראל ו

 

 שם ההסכם 

שנת 

חתימה על 

 ההסכם

האם ההסכם 

 בתוקף?

 כן 1999 הסכם למניעת כפל מס

 כן 2000 הסכם אזור סחר חופשי

 כן 2008 שדרוג להסכם אזור סחר חופשי המאפשר שטעון

 כן 2011 הסכם לשת"פ במים

 כן 2014 הסכם לשת"פ מו"פ
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מאופיין בכך שמרבית ( Sinaloaממוקמים באזור סינלואה )ההמים, חלק מהסטייטים  בתחום

ות מערכות השקיה חכמות. יש מחסור משמעותי במים בסטייטים הגידולים הם בחממות ולכן נדרש

מדויקת ועד  הגובלים עם ארה"ב, והם נשענים על חקלאות ופתרונות מים החל מפתרונות השקיה

אחר פתרונות אלו. בנוסף, תעשיית המזון והמשקאות , ומשכך קיים ביקוש להתפלת מים ומיחזור

מקסיקו היא יצואנית מספר אחת של בירות  .םבמקסיקו מצריכה הרבה מי מהמובילותשהיא 

מטר עם  2,400וכן מזון מעובד. מקסיקו סיטי היא עיר שנבנתה בגובה של  ,וטקילה בעולם

מיליון איש. מקורות המים במקסיקו סיטי הולכים ואוזלים ויש  23אוכלוסיית מטרופולין של 

 זאת גם ביחסרגיה ועלויות. מה שמצריך אנ, מהעמק, ולהעלות אותם מאות מטרים להוביל מים

הוצאת השפכים ממקסיקו סיטי החוצה. מערכות המים בתוך העיר במצב של שחיקה מתקדמת ל

 וישנם צרכים רבים בכל הקשור לניהול משק מים עירוני.

 אנרגיה
נשענה רבות על הכנסות מסקטור האנרגיה בדגש על נפט, באמצעות חברה מקסיקו עברה ב

כאשר רוב ההכנסות ותקציב הממשלה נשענו על הכנסות חברת הנפט הזו.  ,ממשלתית בשם 'פמקס'

ולאחר החתימה על הסכם נפט"א השוק נפתח לתחרות. יחד עם זאת, הנפט עדיין משמש  ,עם השנים

רכיב משמעותי בכלכלה המקסיקנית עם ייצוא של נפט גולמי בעיקר לארה"ב ולקנדה. גם בתעשייה 

החל מניהול משק הנפט, , פתרונות בעלותיסתן של חברות ישראליות זו אנו מזהים הזדמנויות לכנ

כי מקסיקו תשאף  קבעה 2014 -ורמת האנרגיה שעברה במים, תוכנה, סנסורים, ואבטחת סייבר. רפ

בנוסף, מפעלים . 2025ות אנרגיה מתחדשים עד שנת מהאנרגיה שלה תגיע ממקור 30% -לכך ש

ות האנרגיה שלהם יגיעו ממקורות אנרגיה מתחדשת כבר ממקור 10%גדולים יחויבו לכך שלפחות 

. יש לכך פוטנציאל גבוה לחברות ישראליות, שכן מקסיקו בורכה בשמש ברוב ימות השנה 2020עד 

ואנרגיה סולארית זה תחום עם הרבה מאוד הזדמנויות. האנרגיה המגיעה מהשמש והרוח מנוצלת 

 אלית יכולה להשתלב בצורה מיטבית.ה הישרהיטב במקסיקו וישנם פרויקטי ענק שבהם התעשיי

 תעשיית הרכב והאירוספייס
מיליון רכבים בשנה, כאשר כל  6אחת מיצרניות הרכב הגדולות בעולם. היא מייצרת  הנהמקסיקו 

. החל 1 הם שחקני טיר ,(לערך 300כולל תעשיית הספקים ), חקניות הגדולות בתחום הרכבהש

לייצור של חלקי רכב, התעשייה התפתחה מאוד בשנים האחרונות מייצור והרכבה של רכבים ועד 

והדרישות הן ליכולות גבוהות בתחום ההרכבה, בקרת איכות וייעול כל תהליך הייצור. חברות 

בתחומי הסנסורים, שימוש בדאטה לבקרה על כל  4.0ישראליות יכולות להשתלב היטב בתעשייה 

ה לארה"ב, חלק גדול מתהליך הייצור של תקרבזכות , ושאיפה לניהול מקסימלי. בתהליך הייצור

וכיום מקסיקו היא אחת מעשרת השחקניות הגדולות , צפון מקסיקוב מצויבואינג וחברות נוספות 

בתחום האירוספייס. מדובר על תעשייה שצומחת בקצב גבוה מאוד בכל העולם, כאשר הדרישה 

  .למטוסים הולכת וגוברת

 טלקום וסייבר
לושה שחקנים עיקריים בתחום התקשורת הסלולרית: אמריקה מוביל, טלפוניקה ו במקסיקו יש ש

ATNTיש  55% -מיליון משתמשים. כאשר לכ 100 -. השחקנים הללו חולשים של שוק של קרוב ל
עברה רפורמה בטלקום שמטרתה לעודד הטמעת טכנולוגיות וכניסת  2014 -גם טלפונים חכמים. ב

שחקנים חדשים לתחום. מחירי הסלולר למשתמש הסופי ירדו משמעותית, ונכנס שחקן חדש מרכזי 
נוסף. מקסיקו מאמצת בברכה חברות הפועלות בתחום הטכנולוגיות והתשתיות לסלולר. חברות 

קום המקסיקניות רוצות לייצר ערך מוסף למשתמשים החל מיצירת תכנים, דרך הגדלת הטל
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מהירות האינטרנט ועד לכיסוי סלולרי גדול יותר במקומות פחות מרכזיים. לחברות ישראליות 
בתחום החומרה והתוכנה יש הזדמנויות בתחומי האנטנות, האפליקציות, ייעול השימוש ברוחב פס 

 ועוד.

 HLS – Homeland security  
ק"מ עם ארה"ב  3,000מקסיקו בתחום בטחון המולדת הם עצומים. מקסיקו חולקת גבול של  אתגרי

בעולם  2עוברות סחורות שחלקן אינן חוקיות. ארה"ב היא צרכנית הסמים מספר  זהובגבול 
אל ארה"ב ונשקים מארה"ב דרומה אל צפונה ומקסיקו לצערה משמשת כתחנת מעבר לסמים 

מגביר את נוכחותם של ארגוני פשיעה חזקים ועשירים עם יכולות סמי צבאיות ה דבר ,קומקסי
שרוצים לשמר את הטריטוריות ואת העסקים שלהם. משמעות הדבר הם קרבות עקובים מדם עם 
כוחות השיטור והצבא המקסיקני. ממשלים שונים במקסיקו ניסו להילחם בתופעה בשיתוף עם 

ום היו חלקיות בלבד. כיום, ארגוני הפשיעה במקסיקו אלימים ארה"ב, כשההצלחות עד הי
ומסוכנים יותר. לישראל מוניטין טוב מבחינת התעשיות הביטחוניות ולחלק מהחברות הישראליות 
יש נוכחות קבועה ומשמעותית במקסיקו והדרישות בתחום הביטחון הן לאמצעים צבאיים לבתי 

, ומרכזי בקרה ושליטה. יש צורך בפתרונות של הכלא, ערים חכמות, רישות הערים במצלמות
 סנסורים, אמצעי מודיעין ואמצעים אחרים כדי להילחם בפשיעה המאורגנת ובפשיעת הרחוב. 

  סייבר
החברות המקסיקניות וכן הממשלה לא השקיעו עד כה מספיק בסייבר. רק לאחרונה הוחלט שכל 

יוקמו  CERT -שיספק פתרונות מקומיים להתקפות סייבר. ה CERTמערך  הקים לעצמתסטייט 
ייטים השונים. הסקטורים שנמצאים הסט 32בשנים הקרובות, הן ברמה הפדרלית והן ברמת 

למתקפות סייבר הם בתחומי האנרגיה והסקטור הפיננסי. הבנקים במקסיקו מודעים סכנה מידית ב
הגן על עצמם ועל לקוחותיהם ממתקפות לכך שמדובר בסכנה ממשית ומחפשים פתרונות כדי ל

ישראל נמצאת בחזית ויש לה משום שידע ומומחיות בתחום במקסיקו, והסייבר. ישנו מחסור ב
הזדמנויות עיקריות בתחום פתרונות הסייבר  3. ישנן , הפוטנציאל גבוהמוניטין גבוה מאוד בתחום

האנרגיה עקב אובדן ההכנסות בסקטור הבנקאות בעקבות דרישות הרגולציה, בסקטור במקסיקו: 
 ובתחום הציוד הרפואי.

 הקורונ

לאחר מספר מקרי הידבקויות, , 2020מגפת הקורונה התפשטה למקסיקו לקראת סוף פברואר 
כשבתחילת מרץ הממשל הפדרלי, ולאחריו גם ממשלי המדינות, החליטו על הקצאת מיליארדי פסו 

מרץ, מקסיקו נכנסה לשלב השני של מגפת הקורונה, לרכישת ציוד רפואי וטיפול בנגיף. לקראת סוף 
כשאובחנו מקרי הדבקה באנשים שלא היו במגע ישיר עם אדם אשר שהה במדינה אחרת. בעת הזו 

 Jornada Nacional deהכריז נשיא מקסיקו על תחילת הקמפיין הלאומי להתרחקות בריאה  )
Sana Distanciaרת מרחק ובידוד של חשודים כנגועים (, הכוללת שטיפת ידיים, כיסוי הפה, שמי

המכון הלאומי למדעי הבריאות ולתזונה ע"ש סלבדור סוביראן הציג כי מקסיקו בנגיף. ככלל, 
 חשופה במיוחד לנגיף הקורונה עקב מחלות כרוניות בסיסיות כגון השמנת יתר, סוכרת ולחץ דם. 

ור האבטלה, והן בהגדלת ההשפעה הכלכלית של הנגיף הנה משמעותית, הן בהיבט העלאת שיע
המגזר הבלתי פורמלי. כמו כן, הבורסה המקסיקנית צנחה לשיא שלילי עם תחילת המשבר, והוצאת 

ע"י ספקולנטים שונים, בתי השקעות ובנקים,  הוערכההשקעות זרות ממקסיקו. התכווצות המשק 
תעשיות העיקריות ה. GDP-ב 17.3%, חל כיווץ של 2020, כשבפועל ברבעון השני של 6%-4.5%בין 

 676. נכון לכתיבת שורות אלה, במקסיקו ישנם מעל תעופהורכב, פנאי, הן ענפי התיירות,  שנפגעו
 אלף נפטרים בעקבות נגיף הקורונה. 70אלף שהחלימו ומעל  481אלף נדבקים, 


