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מקסיקו – סקירה כלכלית ספטמבר 2017

מקסיקו הינה הכלכלה ה 15 -בגודלה בעולם ,עם תמ"ג של  1,050מיליארד דולר .במונחי שווי כוח קנייה ,היא מדורגת במקום ה 11-ב
בעולם עם תמ"ג  PPPשל  2,284מיליארד דולר .בשנת  ,2016נרשמה צמיחה של  1.9%-בלבד ,וזאת לעומת  2.5%בשנת  .2015מקסיקו הינה
היצואנית ה 11-בגודלה בעולם וב 2016-הייצוא ממקסיקו הסתכם ב 361-מיליארד דולר .מקסיקו הצטרפה ל OECD-ב 1994 -והייתה
למדינה הראשונה מאמריקה לטינית להצטרף לארגון.
מקסיקו ,משתרעת על פני שטח של  1,964מיליון קמ"ר ,ונמצאת במיקום גאוגרפי אסטרטגי ביבשת אמריקה .מצפון ,חולקת גבול של כ-
 3,000ק"מ עם ארה"ב ,ומדרום נהנית מגישה לשווקים מתפתחים באמריקה הלטינית .ממזרח ,האוקיינוס השקט וממערב ,האוקיינוס
האטלנטי ומפרץ מקסיקו העשיר במשאבי טבע.
מקסיקו הינה פדרציה המורכבת מ 31-מדינות ( )estadosומחוז פדרלי אחד.
עם אוכלוסייה של מעל  120מיליון בני אדם ,היא המדינה דוברת הספרדית הגדולה בעולם .בירתה של
מקסיקו ,מקסיקו סיטי ,מונה מעל ל  20מיליון בני אדם והינה אחת מהערים הגדולות והצפופות
בעולם.
התמ"ג לנפש במקסיקו עומד על  7,960דולר נכון לשנת  ,2016ובמונחי שווי כוח קניה 17,600
דולר לנפש.

טבלת נתוני מאקרו

תמ"ג (במיליארדי דולרים)

2012
1,187

2013
1,262

2014
1,298

2015
1,144

2016
1,024

תמ"ג לנפש (בדולרים)

9,720

10,200

10,350

9,004

7,960

תמ"ג לנפש ,במונחי שווי קנייה (בדולרים)

16,290

16,250

17,360

17,270

17,600

צמיחת תמ"ג ()%

3.8

1.6

2.2

2.5

1.9

צמיחת תמ"ג לנפש ,במונחי שווי קנייה ()%

2.3

0.2

0.9

1.2

0.6

יצוא סחורות (במיליארדי דולרים)

371

381

398

381

361

יבוא סחורות (במיליארדי דולרים)

371

382

400

396

377

אבטלה ()%

4.9

4.9

4.8

4.4

4.4

אינפלציה ()%

4.1

3.8

4

2.7

2.8
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מקסיקו הינה כלכלה מודרנית ופתוחה הנשענת על תעשייה ,שירותים ומסחר ,עם היקף ייצוא של  361מיליארד דולר .למקסיקו 11 ,הסכמי
סחר המכסים  44מדינות ולמעלה מ 90%-מהסחר שלה.
הייצור במקסיקו מהווה כ 36% -מהתמ"ג ,כאשר חלק לא מבוטל מהייצור הינו חלק משרשרת ייצור אזורית שבה השותפות העיקריות הן
ארה"ב וקנדה ,הדבר בולט בתעשיית הרכב ,אווירונאוטיקה ומוצרי חשמל ,שבה הייצור משותף לארה"ב ,קנדה ומקסיקו ,כאשר לרוב,
למקסיקו תפקיד ה'לאו-טק' בשרשרת הייצור ,ובמעט מאד מקרים יש לה חלק במו"פ .היבט נוסף בתעשייה הינו העברת מפעלים הדורשים
כוח אדם רב מארה"ב לצפון מקסיקו ,וייצוא חזרה לארה"ב ,אופן פעולה זה נפוץ ומכונה מקילאדורה.maquiladora ,
סקטור השירותים מהווה כ 60% -מהתמ"ג ,רובו לצריכה פנימית .החקלאות מהווה את השאר  4% -מהתמ"ג ,אך מספקת פרנסה לכ15%-
מהאוכלוסייה הענייה ביותר במקסיקו ,מסיבה זו ,נחשב סקטור זה לאסטרטגי לשימור ופיתוח.
מקור הכנסה משמעותי נוסף עבור הכלכלה המקסיקנית הינו הפקה וייצוא של נפט .מקסיקו מפיקה למעלה מ 2-מיליון חביות נפט ביום,
למקסיקו רזרבות משמעותיות של נפט וגז ,והיא יצואנית הנפט הגולמי העשירית בגודלה בעולם .עד לפני מספר שנים ,כל הפעילות בענף זה
הייתה בבלעדיות של חברת  ,Pemexהחברה הממשלתית הגדולה במקסיקו .הכנסות מנפט מהוות חלק משמעותי מההכנסות של
הממשלה ,וירידה במחירי הנפט בעולם משפיעה באופן ישיר על תקציב משרדי הממשלה.
היבט נוסף וייחודי בכלכלה המקסיקנית ,הינו תשלומי העברות ( )remittancesשל מהגרי עבודה מקסיקנים בארה"ב לבני משפחותיהם
במקסיקו .בשנת  ,2015עמד סכום העברות על כ  25-מיליארד דולר.
על אף שכלכלת מקסיקו הינה כלכלה יחסית מפותחת ,היא עדיין מתמודדת עם אתגרים מבניים בממשלה ובסקטור הפרטי .בין האתגרים
עמם מתמודדת מקסיקו ,ניתן למנות משילות מוגבלת ברמה פדרלית ,שחיתות ממוסדת בחלק מהמדינות ( ,(estadosהזנחה והיעדר
תשתיות מספקות ברחבי המדינה ,עודף בירוקרטיה ,פערים עצומים בין שכבות האוכלוסייה (כ 40%-מהאוכלוסייה במקסיקו חיה בעוני,
 50%מתוכם בעוני קיצוני) ,וארגוני פשיעה חזקים וחמושים היטב.
כחלק מהניסיון להתמודד עם האתגרים הללו ,נשיא מקסיקו Enrique Peña Nieto ,קידם רפורמות שנועדו למגר את המונופוליזם ,להגביר
את הביטחון האישי ,לצמצם פערים חברתיים ולפתוח לתחרות את ענף האנרגיה והתקשורת .ההשפעות של הרפורמה בתחום התקשורת
ניכרות כבר היום ,בין השאר ,פיתוח תשתיות והורדת מחירי הסלולר לצרכן הסופי.
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יחסי מקסיקו – ארה"ב
הקשר הכלכלי ,המסחרי והתרבותי בין מקסיקו וארה"ב מהווה את אחד היתרונות הגדולים של המדינה .האינטגרציה בין המדינות
( )estadosהצפוניות במקסיקו ובין ארה"ב הובילה אותן לפתח תעשייה מתקדמת ולהוביל בכל המדדים הכלכליים והחברתיים .יש לציין
שלמעלה ממיליון בני אדם עוברים מידי יום (באופן חוקי) את מעברי הגבול בין מקסיקו וארה"ב .כמו כן ,למעלה מ 33-מיליון אמריקאים
הינם ממוצא מקסיקני ,עובדה זו יוצרת כר פורה לחיזוק הקשרים בין המדינות.
הסכם הסחר החשוב ביותר של מקסיקו הינו הסכם  NAFTAעם ארה"ב וקנדה ,אשר נתחם ב .1994-בזכות הסכם זה ,הצליחה מקסיקו
למשוך השקעות רבות מארה"ב ,להגדיל את הסחר שלה עם שכנתה ולקדם את כלכלת המדינה .למעטפת ההסכמית של  NAFTAהייתה
השפעה דרמטית על הייצור התעשייתי במקסיקו ,ולמעשה הייצוא של ייצור תעשייתי גדל פי  8בהשוואה לנתון לפני חתימה על ההסכם.
יחד עם זאת ,ההסכם יצר תלות כמעט בלעדית בארה"ב ונכון להיום ,למעלה מ 80% -מהייצוא של מקסיקו הינו לארה"ב.
לעובדה זו יש השפעה שלילית על כלכלת מקסיקו ,ואכן בסוף  2016עם בחירתו של טראמפ לנשיאות ארה"ב והצהרתו על כוונתו לבנות
חומה בין המדינות ולבטל את הסכם  , NAFTAכלכלת מקסיקו נכנסה לסחרור :קריסה של המטבע המקומי ב ,20%-עליית ריבית הבנק
המרכזי ב  ,1%הקפאת השקעות של חברות אמריקאיות במקסיקו .הסנטימנט השלילי מהצפון הוביל לחיזוק רגשות לאומיים (צפויות
בחירות ב )2018-וכן אילץ את מקסיקו להשקיע יותר מאמצים בחיפוש אחר שותפות סחר אחרות.
בימים אלה ( 1-5בספטמבר) מתקיים סבב המו"מ השני בין שלושת מדינות .NAFTA
נתוני צמיחת התמ"ג של ארה"ב ומקסיקו
החל מ ,1994-ניתן לראות שיש קורלציה גבוהה בין נתוני הצמיחה של שתי המדינות.

* ארה"ב * מקסיקו
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יחסי הסחר מקסיקו-ישראל
בשנת  2016עמד היקף הסחר בין ישראל למקסיקו על  696מיליון דולר ,היצוא  639מיליון דולר והיבוא ממקסיקו עמד על  327מיליון דולר .
כלומר מאזן סחר חיובי של  42מיליון דולר.

הסקטורים המובילים ביצוא הישראלי למקסיקו הם מכונות ,ציוד אלקטרוני ,ציוד פלסטיק וכימיקלים .הסקטורים המובילים ביבוא
הישראלי ממקסיקו הם כלי רכב ,ציוד אלקטרוני ומכאני.

הסכמים ישראל-מקסיקו
ישראל ומקסיקו חתמו על הסכם אזור סחר חופשי בשנת  .2000מאז החתימה על ההסכם גדל הסחר בין מקסיקו וישראל בצורה
משמעותית ,אך עדיין רחוק מהפוטנציאל הגלום בסחר בין המדינות .הסכם האס"ח עם מקסיקו עבר שדרוג בשנת  2010עם הכנסת תיקון
להסכם עם סעיף ה"שטעון" .משמעות הסעיף הינה האפשרות להכניס סחורות למקסיקו באמצעות טעינה מחדש לאחר פריקה במדינת
הביניים ,עימן לישראל יש הסכם אס"ח ,למשל דרך אירופה או ארה"ב.
הסכמים נוספים בין המדינות בין המדינות





הסכם בין מכוני היצוא והתאחדויות תעשיינים
הסכם שת"פ בענייני מכס
הסכם למניעת כפל מס
הסכם לשת"פ בתיירות.
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סקטורים פוטנציאלים לפעילות של חברות ישראליות במקסיקו
אגרו טכנולוגיה
עבור יצואנים בתחום האגרו טכנולוגיה מהווה מקסיקו שוק יעד עם פוטנציאל משמעותי ,כיוון ש 70% -מהתוצר החקלאי במדינה נסמך
עדיין על עבודה ידנית וכלי עבודה פשוטים .הרמה הטכנולוגית הנמוכה משאירה מקום רב לצמיחה ושיפור בענף,
ונדרשות השקעות משמעותיות לשיפור רמת המודרניזציה של החקלאות במדינה .ממשלת מקסיקו הציבה לעצמה כיעד לשדרג את רמת
המיכון והטכנולוגיה בתחום ,ואף יזמה תכניות ממשלתיות המציעות סיוע פיננסי לחקלאים עבור מטרות אלה .בנוסף ,כמעט ולא קיימת
תחרות מקומית בתחום ,וכ 90% -מהמיכון החקלאי מקורו ביבוא.
ענף המים
בעשורים האחרונים התגברה משמעותית מגמת האורבניזציה במקסיקו .ב 2008 -היו במדינה שלושים מרכזי אוכלוסייה עם יותר מ -
 500,000תושבים ,מתוכם עשרים ושבעה היוו חלק מאזורים עירוניים .במקסיקו קיימים סך הכל חמישים וששה אזורים עירוניים ,שהכילו
עד  2005כ 56% -מאוכלוסיית המדינה ב 435 -רשויות מקומיות ריכוז האוכלוסייה בערים יצר לחצים סביבתיים ומוסדיים שנבעו
מהביקוש הגובר לשירותים ,בהם שירותי מים וסניטציה.
ענף המכשור הרפואי
היציבות הפוליטית ,הצמיחה הכלכלית והעלייה בסך ההוצאה הלאומית על בריאות מהווים גורמים תומכים בשוק המכשור הרפואי
במקסיקו בעשור האחרון יישמה מקסיקו תכניות שונות לשיפור והרחבת ביטוח הבריאות הלאומי ,ועד  2012עלה מספר האזרחים
המבוטחים בביטוח בריאות ממלכתי  Seguro Popularמכ 5 -מיליון איש ב 2004 -ליותר מ 50 -מיליון בני אדם ב .2012 -כיום כמעט כל
אזרחי מקסיקו נהנים מביטוח רפואי הזוכה ברמה כלשהי לסבסוד ממשלתי .מערכת הבריאות המקסיקנית נחשבת למתקדמת מבחינת
רמת השירותים שהיא מעניקה ומידת הזמינות שלה לאוכלוסייה הרחבה .ההוצאה הלאומית על בריאות במקסיקו עומדת על 6%
מהתמ"ג ,ומתחלקת באופן שווה בין הוצאה ציבורית לפרטית.
ענף הרכב ותעשייה מתקדמת
מקסיקו הינה יצואנית הרכב הרביעית בגודלה בעולם ,תעשיית הרכב המקומית מהווה  3.6%מסך התמ"ג של המדינה וכ 14% -מתפוקת
הייצור .בנוסף ,מקסיקו היא היצואנית החמישית בגודלה בעולם בתחום חלקי רכבים ,והמכירות בתחום זה צפויות להמשיך לצמוח .השוק
נשלט על ידי תאגידים רב לאומיים .אסטרטגיות הכניסה תלויות במידה רבה בשיתוף פעולה עם יצרני רכבים וחלקי רכב בינלאומיים.
הממשלה הציבה את המשך הצמיחה בענף זה כיעד מרכזי ,ותפעל לעידוד שיפור התשתיות הטכנולוגיות ותמריצי השקעה על מנת לאפשר
לשחקנים המקומיים להתחרות בשוק הבינלאומי.

ענף הטלקום
שווי השוק של מגזר  IT-nבמדינה נע סביב שווי מוערך של כ 15.5 -מיליארד דולר ,וצפוי לצמוח בקצב של כ 5% -עד  .2017מקסיקו צפויה
לחוות צמיחה בתחום ה  ICTלאור מגמת מיקור חוץ של שירותי  ITהרווחת בארה"ב השכנה .הממשלה מהווה כ 20% -מהביקוש של שירותי
IT,וצפויה להמשיך להוות גורם המניע שוק זה באמצעות קידום פרויקטים טכנולוגיים למגזר הציבור .עם זאת ,עיקר הצמיחה תלויה
בקצב אימוץ של טכנולוגיות חדשות על ידי המגזר הפרטי ,בדגש על עסקים קטנים ובינוניים .סקטור הטלקום במדינה רושם צמיחה גם
הוא ,בעיקר לאור אימוץ טכנולוגיות חדשות וחדירה גוברת של  Broadbandהמשך התפתחות המגזר במדינה תלוי במידה רבה ביכולת
הממשלה להציג רפורמות לטיפול בריכוזיות ובהיעדר תחרות ממנה סובל המשק המקסיקני שנים רבות.
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