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 1דולר ארה"ב ~  20מקסיקני
גאוגרפיה  :מקסיקו שוכנת ביבשת צפון אמריקה ,גובלת בארצות הברית מצפון ,גואטמלה ובליז
בדרום-מזרח ,האוקיינוס השקט במערב ומפרץ מקסיקו והים הקריבי במזרח.

אינדיקטורים כלכליים מרכזיים לשנת 2021
אינדיקטור
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מקסיקו

ישראל

תמ"ג נומינלי 2021
GDP, current prices

482

1,295

Billions of U.S. dollars

תמ"ג לנפש במונחי
2021 PPP

20,676

45,750

;Purchasing power parity
international dollars per capita

שיעור הצמיחה
הכלכלית
real GDP growth

4.8% – 2021
-8.2%– 2020
-0.2%– 2019

8.2% – 2021
-2.2% – 2020
3.8% – 2019

שיעור האינפלציה
Inflation rate, average

1.5%

5.7%

consumer prices

קלות עשיית עסקים
דירוג בין  1-190כאשר ציון נמוך
מבטא תוצאה טובה

35

60

מדד התחרותיות 2019
ציון מ0-100 -

76.7

64.9

 100מבטא את הציון הטוב ביותר

דירוג אשראי S&P

AA-

BBB

CIA The World Factbook ,The World Bank
IMF, The World Bank, World Economic Forum
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רקע כללי וכלכלי
בהתאם לדו"חות הבנק העולמי וקרן המטבע הבינלאומי ,מקסיקו היא אחת מ 15-הכלכלות
הגדולות בעולם במונחי תוצר מקומי גולמי ( ,)GDPהמתאפיינת בשוק חופשי מוטה ייצוא .כיום
למקסיקו רשת ענפה של הסכמי סחר חופשי ,עם למעלה מ 40-מדינות ,כשהחשוב מבניהם הוא
הסכם הסחר עם ארה"ב וקנדה ה ,NAFTA-אשר נחתם לראשונה בינואר  1994ועודכן בדצמבר
 2019כ USMCA-או  .TMECבשנת  1994התקבלה מקסיקו לארגון ה( OECD-מקסיקו היא
המדינה הראשונה מקרב מדינות אמל"ט שהתקבלה לארגון זה) ,ובשנת  1995לארגון הסחר העולמי
( .)WTOמקסיקו היא היצואנית התשיעית בגודלה בעולם ,כשסך הייצוא שלה בשנת  2020עמד על
מעל  418מיליארד דולר ,ו 383-מיליארד דולר ייבוא .סכום הגבוה משמעותית מכל מדינות אמריקה
הלטינית .הסכם ה USMCA-בשילוב כוח אדם מוכשר וזול ,קרבתה הגאוגרפית לכלכלה הגדולה
והעשירה בעולם ,שכנותיה מצפון ארה"ב וקנדה ,הובילו לכך שבעשורים האחרונים מערכי ייצור
והרכבה עברו מארה"ב לצפון מקסיקו.
יכולות אלו אפשרו הביאו לצמיחה בכמות ההשקעות מצפון אמריקה ואירופה אשר היו מעוניינים
להעביר את קו הייצור שלהם קרוב לשוק היעד – ארה"ב .כל אלו הובילו לפיתוח מואץ של צפון
ומרכז מקסיקו ,אך השאירו את הדרום מאחור .בעשורים האחרונים ,צמיחתה של מקסיקו
התאפיינה בתנודתיות ,שנים של צמיחה מואצת ושנים של מיתון ומשברים כלכליים .כך בין השנים
 2000-1996נראתה צמיחה מרשימה כתוצאה מחתימה על הסכם ה ,NAFTA-עם ממוצע צמיחה
שנתי של  ;3.5%בין השנים  2010-2018ממוצע הצמיחה השנתי עמד על כ ;3%-ירידה של כ0.2%-
בשנת  ;2018-2019ובמהלך שנת  2020עם התפרצות הקורונה בהתכווצות כלכלית של כ .8%-בין
המשברים שחוותה מקסיקו ניתן למנות את משבר הפסו המקסיקני ב ,1995-שנבע מחוסר יציבות
פנימית וצעדים מוניטריים שגויים של הבנק המרכזי של מקסיקו ,וכאמור משבר הקורונה .שני
המשברים המהותיים אותם חוותה מקסיקו קשורים קשר הדוק לכלכלת ארה"ב ,ב2003-2001-
בהמשך למיתון בארה"ב וב ,2009-2008 -בהמשך למשבר הפיננסי ,וכך גם יציאתה ממשבר
הקורונה ,הקשור קשר גורדי ליציאתה של ארה"ב מהמשבר.
בעבר ,כלכלת מקסיקו נשענה על ייצוא נפט ותוצרי חקלאות .בעקבות החתימה על הסכם ,NAFTA
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
המדינות ,הנפרש על  3,145קילומטרים ,עוברים מדי יום כמיליון בני אדם באופן חוקי370,000 ,
רכבים ומסחר של  3.1מיליארד דולר בין המדינות מידי יום .בפברואר  2020מקסיקו הפכה באופן
רשמי לשותפת הסחר הגדולה ביותר עם ארה"ב ,כך שלמעלה מ 80%-מהייצוא של מקסיקו הוא
לשכנתה ארה"ב .המידע אודות ייצוא ממקסיקו לארה"ב מתעדכן באופן חודשי ,עם ממוצא של 11
מיליארד דולר ייצוא באופן חודשי.
במהלך השנים ,היחסים בין שתי המדינות ידעו עליות ומורדות ,בעיקר עקב פעילות הקרטלים
המקסיקנים לאורך הגבול ,וכן מעבר של מהגרים לא חוקיים ממקסיקו ומרכז אמריקה לארה"ב.
טענתה העיקרית של ארה"ב כלפי מקסיקו ,היא שאיננה נלחמת באופן מספק בקרטלים .טענתה של
מקסיקו כלפי ארה"ב היא שחוקי הנשק המקלים שלה מובילים לחימוש מאסיבי של הקרטלים,
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ומקשים את הלחימה של כוחות הביטחון המקסיקנים .עם עלייתו לשלטון של טראמפ ב,2016-
המתיחות בין שתי המדינות הידידותיות הגיעה לנקודת רתיחה .כזכור טראמפ הרבה להשתמש
ברטוריקה גזענית כלפי המקסיקנים ,הכריז על כך שיבנה חומה לאורך הגבול ושבכוונתו לשנות או
לבטל את הסכם .בעקבות הצהרות אלה מטבע הפסו איבד כ 15%-מערכו תוך מספר שבועות ,אך
מנגד נכון לשנת  2020החומה לאורך הגבול לא נבנתה ,הסכם הסחר שונה באופן מינורי ולא מהווה
חסם סחר ,השקעות ישירות מארה"ב למקסיקו לא פסקו והסחר בין המדינות גדל ומאזן הסחר
החיובי טפח -מ  60מיליארד דולר ב -2016-למעל  162מיליארד דולר ב.2020-
בשנת  ,2018הנשיא  Obrador López Manuel Andrésהידוע בכינוי  AMLOנבחר בבחירות
דמוקרטיות ועלה לשלטון ולקח את מושכות השלטון בחודש דצמבר של אותה השנה .המפלגה
אותה הוביל ,מפלגת  ,Morenaסחפה את ההמונים וזכתה ברוב בשני בתי הנבחרים ,בסנאט
ובקונגרס .מדיניותו הכלכלית של  AMLOהנה כזו התומכת בכלכלה מתוכננת ,השואפת להגברת
מעורבות המדינה בניהול הכלכלה ,הן בפרויקטים בבעלות הממשלה והן בחלוקה מאסיבית של
קצבאות לאוכלוסיות החלשות.
לאחר התכווצות הכלכלה ב 8.3%-בשנת  ,2020לאורך שנת  2021מקסיקו התאוששה ממגיפת
הקורונה ,לה הייתה השפעה כלכלית וחברתית עמוקה .בעיקר לעובדים לא פורמליים ,נשים ובני
נוער שלא השתתפו בשוק העבודה ,מה שהוביל לשיעורי צמיחה נמוכים יחסית ,והגדלת שיעורי
העוני והאי-שוויון .על כך יש להוסיף ששנת  2021הייתה שנת שיא (שלילי) ברמת האינפלציה,
הגבוהה מזה  20שנה ,בדמות .7.36%
מנגד ,ברמה המקרו כלכלית מקסיקו שמרה על יציבות יחסית ,שכן נצפתה צמיחה של  5.9%בשנה
זו .תחזית הצמיחה לשנים  2022ו 2023-על פי ה OECD-הן עלייה של  3.3%ו ,2.5%-בהתאמה,
וזאת בתלות המשקית והצמיחה האמריקנית כחלק מההתאוששות מהקורונה ,כמו גם בהשתתפות
גבוהה יותר בשוק העבודה ,תודות לרמות החיסון הגבוהות במקסיקו.
קורונה  -השלכות בריאותיות וכלכליות
מגפת הקורונה ,שהתפשטה למקסיקו לקראת סוף פברואר  ,2020הכתה במדינה רפואית וכלכלית
כאחד .עם מעל  330אלף נפטרים 5.6 ,מיליון נדבקים ,והתכווצות משקית של כ ,9%-האתגרים
לטיפול ולשיקום מהמגפה היו ועודם משמעותיים.
הממשל הפדראלי במקסיקו חתם על מספר הסכמים מול מספר חברות תרופות ,כגון
 Sinovac ,CanSino ,Pfizer ,AstraZenecaועוד ,כך שהאזרחים קיבלו גישה לחיסונים .תכנית
החיסונים הלאומית ,שהתבצעה לוגיסטית בסיוע הצבא ובשת"פ עם מושלי המדינות השונות,
חיסנה מעל  189מיליון מנות ,כ 80 -מיליון מהאוכלוסייה ,וכשמעל  60%מחוסנים בשני חיסונים.
ככלל ,המכון הלאומי למדעי הבריאות ולתזונה במקסיקו ,הציג כי האוכלוסיה במדינה חשופה
במיוחד לנגיף ,עקב מחלות כרוניות בסיסיות כגון השמנת יתר ,סוכרת ולחץ דם.
שנית ,על פי דו"ח ה ,OECD-מקסיקו ספגה מכה כלכלית קשה ,בהשוואה לשאר מדינות ה.G20-
מבין  20הכלכלות הגדולות בעולם ,מקסיקו מוקמה שלישית מבחינת מידת הצטמקות כלכלתה
במהלך הרבעון השני של שנת  .2020עקב הקשר הכלכלי הניכר בין ארה"ב למקסיקו ,ישנה תלות
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ביכולת יציאתה של מקסיקו מבחינה כלכלית ממשבר הקורונה ,במהירות יציאתה של ארה"ב
מהמשבר .בשנת  2021מקסיקו הציגה צמיחה של  5.9%בשנה ,ותחזית הצמיחה לשנים  2022ו2023-
על פי ה OECD-הוא  3.3%ו ,2.5%-בהתאמה.

תעשיות בולטות /מאפייני הכלכלה המקומית
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נתוני סחר
שנה

מאזן מסחרי

סכום יצוא
לעולם

סכום יבוא
מהעולם

במיליארדי
דולרים

במיליארדי דולרים

2021

494

506

-12

2020
2019

417
460

383
455

34
5

שותפות הסחר הגדולות לשנת 2021
יצוא
יצוא

אחוז מסך
היצוא של
מקסיקו

במיליארדי דולרים

ארה"ב
קנדה

386
12

74%
0.2%

165
-1

סין
גרמניה
יפן

9
7
4

0.18%
0.14%
0.08%

-92
-10
-13

במיליארדי
דולרים

גירעון מסחרי

מוצרי היצוא העיקריים הם:
מוצרי אלקטרוניקה ,כלי רכב וחלקי חילוף ,שמן ומוצריו ,כסף )מובילה עולמית) ,פלסטיק ,פירות,
ירקות ,קפה ,כותנה.
יבוא
גירעון מסחרי
אחוז מסך
יבוא
במיליארדי דולרים
במיליארדי
היבוא של
דולרים
מקסיקו
ארה"ב
סין
גרמניה
יפן
קנדה

43%
19%
0.3%
0.3%
0.2%

221
101
17
17
11

 3הלמ"סUn Comtrade ,
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165
-92
-10
-13
-1

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.

סקטורים מרכזיים בכלכלה
תעשייה וייצור
סקטור זה מהווה כ 37%-מהתמ"ג של מקסיקו וכ 50%-מסך הייצוא שלה .תעשיית הרכב המפותחת
של מקסיקו מייצרת כ 4-מיליון רכבים בשנה וכן תעשייה של מוצרי חשמל ומחשבים .סקטור זה
נשען על כוח העבודה האיכותי והזול של מקסיקו ,על קרבתה הגאוגרפית לארה"ב וכן על הסכם
הסחר החופשי בין המדינות ,המאפשר מעבר של חומרי גלם ומוצרים מוגמרים בפטור במכס.
סקירת עומק של סקטור התעשייה והייצור (באנגלית) ,שהכינה הנספחות הכלכלית במקסיקו ,ניתן
לקרוא כאן.
אנרגיה
פיתוח שדות נפט וגז החל במקסיקו ב 1880-ונעשה ברובו ע"י חברות זרות .בשנת  1938ממשלת
ממקסיקו החליטה להלאים את כל שדות הנפט ,ולרכז את כל הפעילות תחת חברה אחת בבעלות
ממשלתית  .PEMEXמקסיקו עשירה בנפט ,בעיקר בדרום המדינה ובמפרץ מקסיקו .משאב זה
היווה בעבר את החלק המרכזי בכלכלה המקסיקנית ,אך חשיבותו בשנים האחרונות ירדה .אם
בשנות השמונים  60%מהייצוא של מקסיקו היה נפט ומוצריו ,כיום הסקטור מהווה כ 6%-בלבד.
למקסיקו רזרבות מוכחות של כ 8-מיליארד חביות נפט ,והפקה יומית של כ 2-מיליון חביות נפט,
מערכת צינורות של  37אלף ק"מ ברחבי המדינה להובלה והפצה של נפט גולמי ,ותוצרים מזוקקים.
הכנסותיה השנתיות של חברת  PEMEXנאמדות בכ 85 -מיליארד דולר ,כאשר המדינה היא הנהנית
העיקרית מכך ,ומיסים מהכנסות אלו מהווים קרוב לשליש מהתקציב הממשלתי .סקירת עומק של
סקטור האנרגיה והקלינטק (באנגלית) ,שהכינה הנספחות הכלכלית במקסיקו ,ניתן לקרוא כאן.

חקלאות
חקלאות מהווה כ 4%-מהתמ"ג ,אך קרוב ל 15%-מכלל המשק מועסקים בה .נתון המלמד על רמת
פיתוח נמוכה בסקטור .מקסיקו נחשבת למובילה עולמית בגידולי אבוקדו ,עגבנייה ,בצל ,פפאיה
ושעועית .הייצוא החקלאי עומד על כ 30-מיליארד דולר ,כאשר  80%ממנו הוא ייצוא לארה"ב.
כאשר משווים את גודלה העצום של מקסיקו ,כ - 2מיליון קמ"ר (המדינה ה 13-בגודלה בעולם) ,לצד
דירוגה במקום ה 22-מבין המדינות המובילות בייצוא חקלאי – יהיה זה מדויק לומר שהיא רחוקה
מניצול הפוטנציאל האדיר שלה .הסיבה העיקרית לכך היא מחסור במיכון ושימוש בטכנולוגיה,
כש 70%-מהתוצרת החקלאית במדינה נסמכת עדיין על עבודה ידנית וכלי עבודה פשוטים .הרמה
הטכנולוגית הנמוכה משאירה מקום רב לצמיחה ושיפור בענף .ישנה פתיחות ניכרת בתחום לעבר
טכנולוגיות ופתרונות שחברות ישראליות יכולות להציע .סקירת עומק של סקטור החקלאות
(באנגלית) ,שהכינה הנספחות הכלכלית במקסיקו ,ניתן לקרוא כאן.
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שירותים
סקטור השירותים מהווה קרוב ל 60%-מתמ"ג המדינה ,הכולל בין השאר את הסקטור הפיננסי,
הנשלט ברובו על ידי בנקים ומוסדות פיננסים זרים ,סקטור טלקום שסובל מריכוזיות אך מגלה
סימנים חיוביים בשנים האחרונות בעקבות כניסתה של AT&Tוכן ענף התיירות .ישנה פתיחות
ניכרת מטעם בנקים וגופים פיננסיים לטכנולוגיות ופתרונות שחברות ישראליות יכולות להציע.
התיירות מהווה נדבך משמעותי בכלכלת מקסיקו והינה מקור חשוב למטבע חוץ עבורה .מקסיקו
ממוקמת בעשירייה הראשונה של המדינות המתוירות ביותר בעולם ,עם קרוב ל 18-מיליון תיירים
בשנה ,כש 10-מיליון מהם מארה"ב .היעד הפופולרי ביותר הינו קאנקון ,אך סטייטים נוספים
נשענים על תיירות כמקור הכנסה מרכזי ,ביניהם  Chiapasו .Oaxaca-אתגרים בענף זה ,הינם
בראש ובראשונה מיגור פשיעת הרחוב והפשיעה המאורגנת שזולגת לאתרי תיירות ,וכן המשך
פיתוח תשתיות תומכות :שדרוג שדות תעופה והקמת בתי מלון.
סקטורים נוספים
מעת לעת הנספחות הכלכלית במקסיקו מכינה סקירות עומק על מגוון של סקטורים ספציפיים.
בסקירה ישנו הסבר מפורט אודות הזדמנויות ואתגרים עסקיים בשוק המקסיקני ,כמו גם רשימת
תערוכות ,פרטנרים פוטנציאליים וכן סקירה עסקית על הנעשה בשוק הפרטי ובסקטור הממשלתי.
להלן רשימת הסקירות הכלכליות ,בחלוקה סקטוריאלית:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ערים חכמות
ציוד רפואי
כלכלה מעגלית
אוטומוטיב (סקטור הרכב)
פינטק (סקטור הפיננסים)
מים
טלקום
פוד-טק (סקטור המזון)
השקעות

הרשימה מתעדכנת וסקירות כלכליות מפורסמות בעמוד הנספחות הכלכלית בלינקדין ,בניוזלטר
החודשי ובאתר הנספחות .מוזמנים לעקוב ולהתעדכן.
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הסכמי בילטרליים משמעותיים של מקסיקו עם יתר מדינות העולם
גוש סחר :נפט"א
ארגונים בינ"ל:
-

 :OECDכן ()1994

-

 :WTOכן ()1995

מדינות שאיתן ל מקסיקו הסכם סחר:
נפט"א – ארה"ב וקנדה  ;1994קולומביה  ;1995קוסטה ריקה  ;1995צ'ילה  ;1999האיחוד האירופי
 ;2000ישראל  ;2000הונדורס ,אל סלוודור וגואטמאלה  ;2001אפט"א  ,2001אורוגוואי  ;2004יפן
 ;2005פרו  ;2012פנמה .2014
יוזמות כלכליות מרכזיות של ממשלת מקסיקו לשנים  ,2019-2024עם עליית  AMLOלשלטון:
.1

.2

.3

.4

.5
.6

הקמת שדה תעופה חדש במדינת מקסיקו באזור  – Zumpangoלאחר ביטול שדה התעופה,
שהיה אמור להיות מוקם במקסיקו סיטי בשנת  ,2019ע"י הנשיא  ,AMLOמוקדם שדה תעופה
חדש ע"ש פליפה אנגלס (גנרל במהפכה המקסיקנית) כ 50-ק"מ מהמרכז ההיסטורי של מקסיקו
סיטי ,בכדי לשרת את מטרופולין מקסיקו סיטי.
בניית רכבת המאיה בדרום מקסיקו ,שתעבור במדינות Palenque, Chiapas,
 ,Cancún, Quintana Rooשמטרתה להרחיב את הפעילות הכלכלית-תיירותית באזור דרום
מקסיקו;
הקמת מפעלי זיקוק חדשים ,שיסייעו לזקק את הנפט שנמצא במקסיקו (יסייע להגדלת
התעסוקה ,ויפתור את בעיית העברת הנפט לארה"ב ומכירתו חזרה למקסיקו במחירים גבוהים
יותר) .ראה המשך פירוט בסקטורים מרכזיים במקסיקו;
תכנית פנסיה לקשישים ,למען הרחבת תכניות הביטחון הסוציאלי-אוניברסלי ,על ידי מתן
תמיכה כלכלית והגנה סוציאלית לאנשים בני  65ומעלה ,אשר אינם נהנים מתכניות פנסיה או
מקבלים הכנסה מתכניות פנסיה שאיננה עולה על סכום ספציפי.
תכנית קצבה לצעירים שאינם עובדים או לומדים לצורך העסקתם במוסדות ,ארגונים וחברות
למען תרגול מיומנויות עבודה וכישורים טכניים למען הגדלת פוטנציאל העסקתם בעתיד.
 – Sembrando Vidaתכנית לייעור חלקים מסוימים במספר מדינות לצורך פיתוח הכפר ,תוך
שת"פ להגברת הפריון באזורים הכפריים במקסיקו.
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יחסי סחר ישראל – מקסיקו
בין ישראל ומקסיקו מתקיימים יחסים דיפלומטים משנת  .1952לאורך השנים התאפיינו היחסים
בין המדינות בידידות ובהערכה הדדית .מקסיקו נהנתה משיתוף הידע הישראלי בחקלאות וברפואה
וישראל נהנתה מהסכם אספקת נפט ,אשר אפשר לה לגוון את מקורות האנרגיה שלה.
בשנת  2000נחתם הסכם סחר חופשי בין ישראל ומקסיקו ,דבר אשר הוביל לעלייה דרמטית בסחר
בין המדינות ,מהיקף סחר של עשרות מיליוני דולרים ללמעלה מחצי מיליארד דולר כיום .ישראל
נחשבת לשותפת הסחר החשובה ביותר במזרח התיכון עבור מקסיקו ,ועבור ישראל ,מקסיקו הינה
שותפת הסחר השנייה בחשיבותה מבין מדינות אמריקה הלטינית ,אחרי ברזיל.
ביקורים מרכזיים הדדיים
בשנת  2000ביקור של נשיא מקסיקו ,ארנסטו זאדיאו ,בישראל.
בשנת  2002ביקור של הנשיא משה קצב במקסיקו.
בשנת  2016ביקור של נשיא מקסיקו ,אנריקה פנייה נייטו ,בישראל.
בשנת  2013ביקור של הנשיא שמעון פרס במקסיקו.
בשנת  2017ביקור ראשון של רוה"מ ישראלי ,בנימין נתניהו ,במקסיקו.

הסכמי סחר הדדיים בין ישראל ומקסיקו:

שנת
חתימה על
ההסכם

הסכם למניעת כפל מס
הסכם אזור סחר חופשי
שדרוג להסכם אזור סחר חופשי המאפשר שטעון
הסכם לשת"פ במים
הסכם לשת"פ מו"פ

1999
2000
2008
2011
2014

שם ההסכם

האם ההסכם
בתוקף?
כן
כן
כן
כן
כן

היקף הסחר של ישראל ומקסיקו בשנת  2021עמד על כמיליארד דולר ,כשהייצוא הישראלי
למקסיקו הסתכם ב 478-מיליון דולר וסך הייבוא ממקסיקו הגיע לכדי  525מיליון דולר.
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*2021

2019

2020

2017

2018

Im

Ex

Im

Ex

Im

Ex

Im

Ex

Im

Ex

495

381

389

323

432

350

429

364

317

364

שירותים
עסקיים

30

97

24

78

23

72

23

66

21

57

סחורות
ושירותים
עסקיים

סחורות

אחוז
מתוך
סה"כ
יצוא/יבוא
▪

525

478

413

401

455

422

451

431

338

421

0.50%

0.43%

0.49%

0.40%

0.51%

0.43%

0.52%

0.46%

0.44%

0.49%

הנתונים עבור שירותים לשנת  2021מבוססי הערכה.

סך הסחר בסחורות ושירותים עסקיים

525
600
500

478

401

413

455

422

451

431
338

30
97

400

23

24

23

66

72

78

495
381

432

389

57
21

300
200

421

350

323

429

364

364

317

100

Import

Export

2021

Import

Export

Import

2020

Export

Import

2019

שירותים עסקיים

סחורות
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Export

2018

Import

Export

2017

סקטורים

עיקריים4 :

סחר בסחורות:

תמהיל יצוא הסחורות 2021
מינרלים ודלקים
1%

מתכות בסיס
2%
אחר
4%

מוצרי תחבורה
9%

מכונות ומיכון חשמלי
ומכני
28%

כימיקלים ומוצרי
תעשיות כימיות
22%

מכשור אופטי ,רפואי
ואחר
10%

גומי ופלסטיק
20%

תמהיל יבוא הסחורות 2021
פנינים ,אבנים ומתכות
יקרות
1%

גומי
ופלסטיק
1%

מכשור אופטי ,רפואי
ואחר
16%

מכונות ומיכון חשמלי
ומכני
28%

 4הלמ"ס
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אחר
2%

מתכות בסיס כימיקלים
3%
ומוצרי תעשיות
כימיות
4%
תוצרת חקלאית טרייה
ומוצרי מזון
8%

מוצרי תחבורה
37%
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תוצרת חקלאית טרייה
ומוצרי מזון
4%

תובנות הנספחות
חקלאות ומים
מקסיקו מייצאת מוצרים חקלאיים במעל ל 25 -מיליארד דולר בעיקר לארה"ב ,ונדרשת לעמוד
בסטנדרטים רגולטוריים גבוהים מאוד ,בעיקר עבור השוק האמריקני .החקלאות המקסיקנית
מאופיינת באימוץ טכנולוגיות והזדמנויות בתחום זה .הפוטנציאל הוא לכל התחומים בחקלאות
כגון טכנולוגיות לחממות ,הנדסת זרעים וחקלאות מדייקת ,שהמקסיקנים ישמחו לבחון ולאמץ.
עבור העמקה בסקטורים אלה ,לרבות תובנות הנספח ,ניתן להמשיך בקריאת הסקירות הכלכליות
של הנספחות הכלכלית במקסיקו הן במים והן בחקלאות.
אנרגיה
בעברה מקסיקו נשענה רבות על הכנסות מסקטור האנרגיה בדגש על נפט ,באמצעות חברה
ממשלתית בשם  ,PEMEXכאשר רוב ההכנסות ותקציב הממשלה נשענו על הכנסות חברת הנפט.
עם השנים ,ולאחר החתימה על הסכם  NAFTAהשוק נפתח לתחרות .יחד עם זאת ,הנפט עדיין
משמש רכיב משמעותי בכלכלה המקסיקנית עם ייצוא של נפט גולמי בעיקר לארה"ב ולקנדה .עבור
העמקה סקטוריאלית בתחומי האנרגיה והקלינטק ,לרבות תובנות הנספח ,ניתן לקרוא את
הסקירה שהכינה הנספחות הכלכלית במקסיקו כאן.
תעשיית הרכב והאירוספייס
מקסיקו הנה אחת מיצרניות הרכב הגדולות בעולם ,עם ייצור של למעלה מ 6 -מיליון רכבים בשנה,
כאשר כל השחקניות הגדולות בתחום הרכב ,כולל תעשיית הספקים ( 300לערך) ,הם שחקני Tear
 . 1החל מייצור והרכבה של רכבים ועד לייצור של חלקי רכב ,התעשייה התפתחה מאוד בשנים
האחרונות והדרישות הן ליכולות גבוהות בתחום ההרכבה ,בקרת איכות וייעול כל תהליך הייצור.
חברות ישראליות יכולות להשתלב היטב בתעשייה  4.0בתחומי הסנסורים ,שימוש בדאטה לבקרה
על כל תהליך הייצור ,ושאיפה לניהול מקסימלי .עבור העמקה סקטוריאלית בתחום האוטומוטיב,
לרבות תובנות הנספח ,ניתן לקרוא את הסקירה שהכינה הנספחות הכלכלית במקסיקו כאן.
טלקום
במקסיקו יש שלושה שחקנים עיקריים בתחום התקשורת הסלולרית,America Mobil :
 Telefonicaו  .AT&Tשחקנים אלה חולשים יחד של שוק של קרוב ל 100 -מיליון משתמשים,
כאשר בשנת  2020נמצא שלכ 81-מיליון מקסיקנים יש טלפון חכם .ב 2014 -עברה רפורמה בטלקום
שמטרתה לעודד הטמעת טכנולוגיות וכניסת שחקנים חדשים לתחום .מחירי הסלולר למשתמש
הסופי ירדו משמעותית ,ונכנס שחקן חדש מרכזי נוסף .עבור העמקה סקטוריאלית בתחום
הטלקום ,לרבות תובנות הנספח ,ניתן לקרוא את הסקירה שהכינה הנספחות הכלכלית במקסיקו
כאן.
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ביטחון מולדת
אתגרי מקסיקו בתחום בטחון המולדת הם עצומים .מקסיקו חולקת גבול של  3,000ק"מ עם ארה"ב
ובגבול זה עוברות סחורות ,שחלקן אינן חוקיות .ארה"ב היא צרכנית הסמים מספר  2בעולם
ומקסיקו לצערה משמשת כתחנת מעבר לסמים אל ארה"ב ונשקים מארה"ב דרומה אל מקסיקו.
היבט זה מגביר נוכחותם של ארגוני פשיעה חזקים ועשירים ,עם יכולות סמי צבאיות ,שרוצים
לשמר את הטריטוריות והעסקים שלהם .משמעות הדבר הם קרבות עקובים מדם עם כוחות
השיטור והצבא המקסיקני .עבור העמקה סקטוריאלית בתחום ה ,Home land Security-לרבות
תובנות הנספח ,ניתן לקרוא את הסקירה שהכינה הנספחות הכלכלית במקסיקו כאן.
סייבר
מקסיקו היא אחת המדינות עם צמיחת הדיגיטציה הגבוהה ביותר באמל"ט ,מה שמגביר את
הפגיעות להתקפות סייבר .על פי דו"ח התקפות הסייבר של  SonicWallלשנת  ,2021מקסיקו היא
המדינה המותקפת ביותר באמריקה הלטינית בנושאי  ,Ransomwareתוך שהיא סובלת מגידול של
 93%בהתקפות תוכנות זדוניות במהלך  .2020על פי מחקר שנערך לאחרונה על ידי Forrester
 ,Consultingמוערך כי בחיי חברה מקסיקנית  81%יחוו לפחות  4התקפות סייבר בשנה .זאת כש-
 7מתוך  10התקפות סייבר על ארגונים מקסיקניים ממוקדות מרחוק .עבור העמקה סקטוריאלית
בתחום הסייבר ,לרבות תובנות הנספח ,ניתן לקרוא את הסקירה שהכינה הנספחות הכלכלית
במקסיקו כאן.
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