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 מקסיקו? למה

 4,011 -בעולם )מדורגת אחרי הודו, ולפני אוסטרליה( עם תמ"ג של כ 41 -הכלכלה ה -מקסיקו 

 , והכלכלה השנייה בגודלה בקרב מדינות אמריקה הלטינית.מיליארד דולר

 2% -, זאת לעומת צמיחה ממוצעת של כ3.3% -נרשמה בכלכלת המדינה צמיחה של כ 2102בשנת 

 בחמש השנים האחרונות. 

מקסיקו מדורגת במקום השלישי מבחינת תמ"ג לנפש בין מדינות אמריקה לטינית )אחרי וונצואלה 

שנה עליה קלה בלבד לעומת דולר,  01,201עמד על  2102וצ'ילה(. התמ"ג לנפש במקסיקו בשנת 

צפויה צמיחה  2103דולר. בשנת  07,951היה  2102, התמ"ג לנפש במחירי כוח קניה בשנת קודמת

דולר ,התמ"ג  00,111 -בתמ"ג לנפש במחירים שוטפים, והוא צפוי להסתכם בכ 7.9% -בשיעור של כ

 דולר. 07,051 -לנפש במונחי כוח קניה צפוי להסתכם בכ

 

  

2013*2009201020112012אינדיקטור

)$B( 1,280     1,177     1,161     1,047     895       תוצר 

4.5%5.1%4.0%3.6%1.2%-שיעור צמיחה

)$,PPP( 17,890       17,590       16,820       15,470       14,670      תוצר לנפש 

)$B( 257327381406432יבוא סחורות ושירותים

)$B( 400           387           366           314           244          יצוא סחורות ושירותים 

5.5%5.4%5.2%5.0%4.9%שיעור אבטלה )%(

שנה( 3.6%4.4%3.8%3.6%3.5%אינפלציה )%,סוף 

שוטף )% תוצר( 1.6%-1.2%-1.0%-0.3%-0.9%-חשבון 
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1אמל"ט מדינות מול מקסיקו , כלכליים אינדיקטורים
 :BRIC ה ומדינות  

 
 
 :0000עולמית הכלכלה ה. 4
 

 כלכלהבנראה כי מקסיקו צפויה להוות שחקן מרכזי   PWCידי  על שנערך מחקר פי על
 .  2191בשנת  התוצר גודלעל פי הכלכלות הגדולות בעולם  בשבע כלליולה העולמית

 

                                                

1
  Pacific Allianceמדינות ה  

2012201220122012-20132014-201520122013-20142014-2015

8,3841345.09,2307.77.219357.78.1סין

2,25219511,9701.72.83157.87.5ברזיל

2,030142.817,4202.53.44498.88.1רוסיה

1,8391220.03,8704.16.25816.89.8הודו

1,177115.017,5882.43.64065.47.7מקסיקו

47741.317,8303.62.8838.56.5ארגנטינה

38229.513,5003.30.7881.0-0.4וונצואלה

37048.310,3204.14.4734.97.4קולומביה

26817.418,2005.04.9916.76.6צ'ילה

19930.810,5005.86.1496.97.4פרו

תמ"ג )$B(מדינה
אוכלוסייה 

)M(

שיעור 

צמיחה 

ממוצע )%(

שיעור 

צמיחה 

ממוצע )%(

יבוא סחורות 

ושירותים - 

שיעור גידול 

)%(

תוצר לנפש  

)PPP(

יבוא 

הסחורות 

והשירותים 

)$B(

יבוא סחורות 

ושירותים - 

שיעור גידול 

)%(
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 :של מכון הייצוא 0042. מודל מדינות יעד 0
 

מודל מדינות יעד של מכון היצוא ממפה על בסיס מדדים מקרו כלכליים ונוספים רבים את 
בדירוג גבוה של אטרקטיביות  . ניתן לראות כי מקסיקו מצויה יישראללייצוא המדינות היעד 

 גרמניה וקנדה.  דרום קוריאה,נות כמו: ברזיל, רוסיה, יליצוא, לצד מד

 
 
  :היקפי יבוא -כלכלות המובילות באמריקה הלטיניתה . 2
 

 .2102וא במיליארדי דולר , בהיקף הי -גודל הבועה
על פי המיפוי הנ"ל ניתן לראות כי מקסיקו בעלת פוטנציאל רב כמדינה הניצבת כמובילה 

 9% -בהיקפי היבוא אליה בשנים הקרובות, כאשר שיעורי הצמיחה של היבוא עומדים על כ
 .2103-00בשנים ממוצע 
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  2למקסיקו ישראל בין הסחר יחסי

 

לעומת  03% -מיליון דולר, עליה של כ 303 -ות בכסחורב הסתכם היקף הסחר 0040בשנת 

מקסיקו הינה  0040בשנת מיליון דולר.  909 -שנה קודמת, בה הסתכם היקף הסחר בכ

 של ישראל , ללא יהלומים. 02 -שותפת הסחר ה

 

 5%ירד היקף הסחר בין המדינות בשיעור של  0042בתשעת החודשים הראשונים  של 

 ר. מיליון דול 372 -והסתכם בכ

 

 

 

 

 מקסיקו -התפתחות הסחר: ישראל 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 מיליוני דולרים
שיעור 
שינוי 
40/44 

1-9/2012 1-9/2013 
שיעור 
שינוי 
42/40 

 10%- 265 295 28% 466 365 314 272 329 290 יצוא סחורות

 7%- 107 115 17%- 150 179 179 118 116 58 יבוא סחורות

 12%- 158 180 70% 317 186 135 154 214 232 עודף מסחרי 

 9%- 372 411 13% 616 545 492 390 445 348 היקף סחר

 

 

  

                                                

2
 הלמ"ס כולל יהלומים –סחר  נתוני   

290 
329 

272 
314 

365 

466 

295 
265 

58 

116 118 

179 179 
150 

115 107 

2117 2110 2115 2101 2100 2102 0-5/2102 0-5/2103 

 $  M, מקסיקו -ישראל , התפתחות הסחר 

 יבוא סחורות יצוא סחורות  
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 למקסיקווא הישראלי צהי

 

לעומת שנה  20% -מיליון דולר, עליה של כ 033 -יצוא הסחורות הסתכם בכ 0040בשנת 

ישראל. בתשעת החודשים של  01-ה יעד היצוא היתמקסיקו הי 0040בשנת קודמת. 

 מיליון דולר.  239 -והסתכם בכ 01%היצוא בשיעור של היקף ירד  0042הראשונים של 

 

 :2103ספטמבר  -הענפים העיקריים ביצוא הסחורות למקסיקו בינואר

 

 00% -מיליון דולר, מהווה כ 010 -, הסתכם בכ0% -, ירידה של כענף מכונות וציוד חשמלי

 מסך היצוא;

מסך  30% -מיליון דולר, מהווה כ 03 -, הסתכם בכ21% -, ירידה של כהכימיקליםענף 

 היצוא;

 00% -מיליון דולר, מהווה כ 31 -, הסתכם בכ02% -, עלייה של כוגומי ענף הפלסטיקה

 מסך היצוא.

 

 (Mענפי יצוא עיקריים של ישראל למקסיקו )$

 2011 2012 (                    Mתיאור ענף )$
 -ינואר 

ספטמבר 
2102 

 -ינואר 
ספטמבר 

2103 
 03/02שיעור שינוי 

משקל 
ביצוא 
2103 

 41% 1%- 108 109 171 151 מכונות וציוד חשמלי

 31% 20%- 83 104 143 95 כימיקלים

 11% 12% 30 27 36 41 פלסטיקה וגומי 

 4% 6%- 11 11 37 16 מכשירים וכלים אופטיים

 3% 17% 9 8 11 13 טקסטיל

 9% 35%- 24 36 69 49 אחרים 

 

 

 ממקסיקוהיבוא הישראלי 

 

לעומת  07% -מיליון דולר, ירידה של כ 091 -ממקסיקו הסתכם בכ 40יבוא הסחורות בשנת 

 של ישראל , ללא יהלומים. 14 -מקסיקו הינה מקור היבוא ה 0040בשנת שנה קודמת. 

ירידה של  -מיליון דולר  017 -הסתכם היבוא בכ 0042בתשעת החודשים הראשונים של 

 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.  7%

 :2103ספטמבר של  -הענפים העיקריים ביבוא הסחורות ממקסיקו בינואר

 מסך היבוא; 39% -מיליון דולר, מהווה כ 37 -, הסתכם בכ3% -, ירידה של כענף כלי הרכב

 31% -מיליון דולר, מהווה כ 32 -, הסתכם בכ07% -, ירידה של כענף מכונות וציוד חשמלי

 מסך היבוא.
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מסך  03% -מיליון דולר, מהווה כ 07 -, הסתכם בכ0% -, ירידה של כענף הכימיקלים

 היבוא.

 

 (Mענפי יבוא עיקריים של ישראל למקסיקו )$

 2011 2012 (                    Mתיאור ענף )$
ספטמבר  -ינואר 

2102 

 -ינואר 
ספטמבר 

2103 

שיעור 
שינוי 
03/02 

משקל 
ביבוא 
2103 

 35% 6%- 37 40 53 46 כלי רכב, כלי טיס ושיט

 30% 17%- 32 39 48 62 מכונות וציוד חשמלי

 16% 1%- 17 17 23 20 כימיקלים

 6% 0% 6 6 7 20 מזון, משקאות וטבק

 4% 21%- 5 6 9 22 מתכות פשוטות 

 9% 25% 10 8 10 10 אחרים
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 בינ"ל מדדים

 Pacific: מקסיקו מול יתר מדינות ה (Doing Businessמדד קלות עשיית העסקים )

Alliance3. 

 009 -של הבנק העולמי בוחן את "קלות עשיית העסקים" ב  Doing Business -דו"ח ה

מדינות שונות. הדו"ח בוחן בין השאר את קלות פתיחת עסק במדינה, קבלת אישורי בנייה, 

נזילות ונגישות האשראי לעסקים, הגנה על משקיעים, כיבוד חוזים חתומים, תשלום מיסים, 

 רישום נכסים ועוד.

מדורגת צ'ילה במקום גבוה יחסית , 0042על פי המדד המשוקלל של הדו"ח לשנת 

, 12-(. פרו מדורגת במדד זה במקום ה21-)לפני ישראל שדורגה במקום ה 23-הבמקום 

 .440קוסטה ריקה מדורגת במקום ה  11-, מקסיקו במקום ה 10-ה במקום הקולומבי

 

                                                

3
, אזור זה כולל את המדינות: ןגוש מדינות באמריקה הלטינית שהתאגדו יחד ליצירת אזור סחר חופשי ביניה 

 מקסיקו, רפו, צ'ילה, קולומביה וקוסטה ריקה. כל זה כמשקל נגד להתאגדות מדינות ה"מרקוסור".
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 להלן פירוט האינדיקטורים לכל מדינה )כולל השוואה לישראל( על פי המדדים שנבחנו:

 

 

  indexEnabling trade -מדד הסחר הבינלאומי 

מדינות ברחבי  032הדו"ח למסחר בינלאומי המפורסם על ידי פורום הכלכלה העולמי, בוחן  

העולם ומדרג אותן על פי מאפיינים פוליטיים, איכות תשתיות, פתיחות לטכנולוגיה ומעבר 

חופשי של סחורות. עוד בוחן המדד את תמיכת המדינה במסחר חופשי עם מדינות העולם 

יעילות רשויות המכס המשטרה והדואר, קבלת כוח זר במדינה, איכות  ועוסק בשאלות של

 הכבישים במדינה, מספר מנויים סלולאריים פתיחות לטכנולוגיות חדשות ועוד. 

 מאודמדורגת צ'ילה במקום גבוה , 0042על פי המדד המשוקלל של הדו"ח לשנת 

 מקסיקו, 02-במקום ה פרו מדורגת במדד זהמדינות כמו צרפת ויפן. לפני  ,41-במקום ה

 .01 -מדורגת במדד זה במקום הישראל  .12-במקום ה וקולומביה 50-במקום ה
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 (Global competitiveness indexמדד התחרותיות הבינלאומי )

מדינות ומשמש לאמידת  000דו"ח התחרותיות הבינלאומי של פורום הכלכלה העולמי, בוחן 

רמת התחרותיות של כלכלות העולם. בין השאר בוחן הדו"ח את איכות מוסדות המדינה, 

מצב התשתיות, הסביבה העסקית והמאקרו כלכלית, חינוך ובריאות, יעילות המסחר במדינה 

 ושוק העבודה, התפתחות המערכת הפיננסית, רמת החדשנות, בטחון התושבים ועוד.  

, אחרי 22-מדורגת צ'ילה במקום ה, 0042על פי המדד המשוקלל של הדו"ח לשנת 

קוסטה ריקה , 02-. מקסיקו מדורגת במדד זה במקום ה05-ישראל המדורגת במקום ה

 . 52-וקולומביה במקום ה 54-פרו במקום ה, 03במקום 
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 למקסיקו וסחר  כניסה חסמי

 

בין השאר מהם דו"ח התחרותיות הבינלאומי של פורום הכלכלה העולמי, בוחן  -חסמי כניסה 

פרמטרים שונים הכוללים בין  09מדינה, וזאת מתוך כל חסמי הכניסה לעשיית עסקים ב

השאר: רמת שחיתות, בירוקרטיה ממשלתית, מיסים, נגישות לאשראי, איכות התשתיות, 

שלטונית, רגולציה של שער החליפין, רמת איכות כוח העבודה, רמת האינפלציה, יציבות 

 .פשיעה, ועוד

הינם רמת השחיתות, רמת  למקסיקו חסמי הכניסה העיקרייםממצאי הדו"ח עולה כי 

 הפשיעה והבירוקרטיה הממשלתית. 

 חסמים עיקריים לעשיית עסקים במקסיקו:להלן 

 

 

פרמטרים  0מדרג את קלות הסחר במדינות ע"פ  Enabling Trade-מדד ה -חסמי סחר 

שונים:  מכסי יבוא, נהלי יבוא מסובכים ומכבידים, עלות גבוהה ועיכובים בתובלה והתחבורה 

המקומית, עלות גבוהה ועיכובים בתובלה והתחבורה הבינ"ל, שחיתות במעברי הגבול, רמת 

 ות של מנהל המכס.ת אדמיניסטרטיבילא מפותחות והגבלו תקשורתהפשיעה, תשתיות 

חסמי הסחר  פרוהם נהלי היבוא ומכסי היבוא וב חסמי הסחר המרכזייםנמצא כי  מקסיקוב

 י היבוא הגבוהים.המרכזיים הם נהלי היבוא המקשה על יבוא הסחורות למדינה ומכס
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 חסמים עיקריים ביבוא למקסיקו:להלן 
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 עסקי שת"פ להרחבת פוטנציאליים תחומים

 הזדמנויות, שחקנים, מגמות ופוטנציאל סחר - מיםענף ה

 רקע

היו במדינה  2110-בעשורים האחרונים התגברה משמעותית מגמת האורבניזציה במקסיקו. ב

תושבים, מתוכם עשרים ושבעה היוו חלק מאזורים  911,111-אוכלוסייה עם יותר משלושים מרכזי 

-כ 2119לופוניים. במקסיקו קיימים סך הכל חמישים וששה אזורים מטרופולינים, שהכילו עד ומטר

בערים יצר לחצים סביבתיים  ההאוכלוסיירשויות מקומיות. ריכוז  039-מאוכלוסיית המדינה ב 93%

 מהביקוש הגובר לשירותים, בהם שירותי מים וסניטציה.  ומוסדיים שנבעו

 (0000לפי סוג התיישבות באלפים )צפי עד ריכוזי אוכלוסייה 
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 ניהול משק המים

הסוכנות האחראית על ניהול המים במדינה, ( היא Conguaמועצת המים הלאומית של מקסיקו )

בתוך זה היא נושאת תפקידים מנהליים, טכניים ורגולטוריים, ומייעצת לממשלת מקסיקו בנושאי 

 River Basinמים. הסוכנות מבצעת את תפקידה באמצעות שלושה עשר ארגונים אגניים )

Organizations גים. גבולותיהם התבססו על כאזורי ניהול הידרולו 0557-ב( שגבולותיהם נקבעו

קיבוץ אגנים, תוך התחשבות ביחידות הבסיסיות לניהול משאבי המים, תוך כיבוד גבולות הרשויות 

המקומיות בשטחן. בנוסף, מפעילה הסוכנות עשרים משרדים מקומיים במדינות בהן אין לארגונים 

 האגניים מטות. 

מספר רשויות 

 מקומיות  באזור

אחוז 

מהתמ"ג 

(0003)  

צפיפות 

)תושבים 

 לקמ"ר(

שטח קרקע 

 )קמ"ר(

אוכלוסייה 

(0001) 

  אזור מנהלי

10 4 25 145,385 3,681,032 Baja 

California 

Peninsula 

1 

79 3 13 205,218 2,594,182 Northwest 2 

51 3 26 152,013 3,960,006 Northern 

Pacific 

3 

422 11 89 119,248 10,581,511 Balsas 4 

363 2 53 77,525 4,122,518 Central 

Basins of 

the North 

5 

141 15 29 379,552 10,844,542 Rio Bravo 6 

83 3 21 202,562 4,154,483 Cuencas 

Centrales  

del Norte 

7 

329 15 109 190,367 20,802,160 Lerma-

Santiago-

Pacific 

8 

154 7 39 127,166 4,955,427 Northern 

Gulf 

9 

445 5 92 104,790 9,616,781 Central Gulf 10 

138 5 65 101,231 6,561,406 Southern 

Border 

11 

125 8 29 137,753 3,983,652 Yucatán 

Peninsula 

12 

116 21 1,293 16,438 21,258,911 Waters of 

the Valley  

of Mexico 

13 

 סך הכל  107,116,611 1,959,248  100% 2,456
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 מקורות המים

מיליארד מטרים מעוקבים של מי גשם. מתוכם מוערך כי  0,005מדי שנה יורדים במקסיקו בממוצע 

מחלחלים  0.7%-מנוקזים לנהרות ונחלים, ו 22.0%מתאדים וחוזרים לאטמוספריה,  73.2%

לקרקע ומחדשים את האקוויפרים. בהתחשב בייצוא וייבוא המים למדינות שכונות ומהן, כל שנה 

 מיליארד מטרים מעוקבים של מים שפירים.  095נה מתחדשים במדי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 משקעים שנתיים בחלוקה למדינות

 נהרות מרכזיים ואגני הניקוז
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 ובעיות מחסורשימושי המים 

מיליון הקטר של שטח  31.2מירב המים במדינה משמשים להשקיית יבולים במגזר החקלאי. מתוך 

הושקעו בעזרת מערכות השקייה, ואילו השאר הסתמכו  00%, 2110-קרקע לגידולים חקלאיים ב

על מי גשמים. שימושים ציבוריים של המים כוללים מי שתיה למשקי בית ותעשיות שמחוברות 

ית. האחריות על שירותי אספקת מי השתייה, כמו גם סניטציה, ביוב וטיפול במי לרשת המים הארצ

שפכים מוטלת על הרשויות המקומיות. תעשיות ששואבות באופן עצמאי מים לשימוש פרטי כוללות 

 בעיקר את חברות הכרייה, ייצור החשמל, חברות אספקת והובלת מים וגז וחברות בנייה וייצור. 

 Conagua( מתוך 0001שימושים לפי מקור המים במיליארד מטרים מעוקבים )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. קשה מכמות המים המתחדשים נחשב כמצוקת מים 01%-מצב בו השימוש במים עולה על יותר מ

אך מרכז  מכמות המים המתחדשים, רמה שנחשבת מתונה. 07.0%-במקסיקו משתמשים ב

 מערבה סובלים ממצוקת מים גבוהה. -המדינה, צפונה וצפון

מהמים בשימוש במדינה מקורם במים עיליים. החל משנות השבעים מספר האקוויפרים  37%כמעט 

. 2110-אקוויפרים ב 010-ל 0579-אקוויפרים ב 32-מהם מתבצעת שאיבת יתר גדלה בעקביות, מ

 מקור

 שימוש אחוז מהשאיבה נפח סך הכל

 מי תהום מים עילייםמקורות 

 חקלאות 76.8 61.2 20.5 40.7

 ציבורי -אספקת מים  14 11.2 7 4.2

 תעשייהשאיבה פרטית ל 4.1 3.3 1.6 1.6

 אלקטריות-תחנות כוח תרמו 5.1 4.1 0.4 3.6

 סך הכל 100 79.8 29.5 50.2

20.5 
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אקוויפרים נרשמו  32-בואקוויפרים ברחבי המדינה נרשמה נוכחות מים מליחים,  03-ב 2110-נכון ל

נרשמו תנאי בצורת  2110-. בBaja Californiaבמיוחד בחצי האי  ,מים מליחים וקרקעות מליחות

, ברצועה Coahuila, בצפון מערב מדינת סונורה במדינת Baja Californiaרגילה וחמורה בצפון 

 המרכזית של מקסיקו, ובמדינת טבסקו. 

 

 שאיבת יתר מהאקוויפרים המרכזיים  

 לחצים על מערכות המים בחלוקה אזורית
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 זיהום מים

, לפי שלושה אתרים 0003ממשלת מקסיקו מנתרת בקביעות את איכות המים במדינה, ברשת של 

אגנים  05הובילו הבדיקות לסיווג  2110-. בTSS-, ו9BOD ,COD -  אינדיקטורים מרכזיים

  :הנ"ליים או יותר מהאינדיקטורים כמזוהמים ביותר בשנ

גופי מים עם אתרי ניתור שזיהו זיהום 

 כבד ביותר
 מנהלי-אזור הידרולוגי אגן מרכזי ומשני

Tijuana River 
Tijuana River - 

Maneadero Stream 
Baja California 

Peninsula 
I 

Nuevo River Colorado River 

Alseseca River 

Atoyac River 

Balsas IV 

Atoyac River 

Zahuapan River 

Estuary of Balsas River Balsas River – Infiernillo 

Balsas River - Mezcala 
Balsas River – Mezcala 

Iguala River 

Arroyo Salado Grande de Amacuzac 

River Cuautla River 

Verde River Atoyac River South Pacific V 

Rio Bravo Rio Grande – Ojinaga Rio Bravo VI 

Aguanaval River Aguanaval River 
Central Basins 

of the North 
VII 

Tamazula River Coahuayana River 

Lerma-

Santiago-Pacific 
VIII 

Lake Cuitzeo 
Lake Pátzcuaro – 

Cuitzeo  and Lake Yuriria 

Aguascalientes River 
Verde River – Rio 

Grande San Juan de los Lagos River 

Verde River 

Turbio River 
Lerma - Salamanca 

River 

Almoloya del Río Lagoon 

Lerma - Toluca River Lerma River 

Mezapa Stream 

Tuxcacuesco River Armería River 
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La Laja River La Laja River 

Santiago River 
Santiago - Guadalajara 

River 

San Juan del Rio River Moctezuma River Northern Gulf IX 

El Diamante Stream Nautla River and others Central Gulf X 

Churubusco River 

Moctezuma River 

Waters of the 

Valley  of 

Mexico 

XIII 

Rio de las Avenidas 

Rio de los Remedios 

San Juan Teotihuacan River 

Rio de la Compañía 

San Buenaventura River 

Tlamaco – Juandho Weir 

 

 

 תשתיות מים במקסיקו

מיליון  2.70מילון הקטר מרושת בהשקייה,  3.9סכרים ומאגרים,  0032פעלו במקסיקו  2101-נכון ל

מפעלי  0033מפעלי טיהור מים מוניציפאליים פועלים,  310הקטר עם תשתית לקליטת מי גשמים, 

 ק"מ של אקוודוקט.  3111-ר שפכים תעשייתיים ווטיהלמפעלים  2102טיהור שפכים מוניציפאליים, 

 

 קיבולת המים במאגרים המרכזיים של מקסיקו במיליוני מטרים מעוקבים
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 –עברו מבעלות המדינה לבעלות המשתמשים  ההשקיההחל משנות התשעים מערכות 

נים. באזורים הטרופיים של המדינה קואופורטיבים, בעלי קרקעות ואיגודים של בעלי קרקעות קט

ה י. תשתיות מי השתיולמנוע הצפותמה הממשלה אזורי ניקוז עם מכשור הידראולי לניקוז מים הקי

מאוכלוסיית המדינה, בחתך של  51%-התפתחו משמעותית בעשורים האחרונים, ומכסות היום כ

רמת הכיסוי  2110באזורים כפריים. באופן דומה, נכון לסוף  73.0%-באזורים אורבניים ו 50.3%

 30.0%-באזורים עירוניים ו 53.5%, מתוכם 03.0%-סניטציה משופרות הגיעה לשל מערכות 

באזורים כפריים. הפערים המרכזיים בכיסוי מערכות מי שתייה הם במדינות גוררו, וואחקה וצ'יאפס, 

 בעוד במערכות הסניטציה הפערים הם במדינות גוררו, וואחקה ויוקטן. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממי השפכים המוניציפאלים מטופלים,  39%רק  –אחוזי הטיפול במי שפכים במקסיקו אינם גבוהים 

מיליון מטרים מעוקבים  9,190-נעשה שימוש חוזר ב 2110-ממי השפכים התעשייתיים. ב 00%ורק 

של מים: בזירת השפכים המוניציפאלים המים מועברים לשימושים חקלאיים ובמידה פחותה 

 דול קני סוכר בתעשיית הסוכר. בתעשייה. בזירת השפכים התעשייתיים, מועברים המים בעיקר לגי

 

 

 

 

 

 

 

 

 סך הכל
צורות אספקה 

 אחרות
 שנה/סוגי חיבור למערכת המים במשק הביתצינורות 

78.4 3 75.4 1990 

84.6 1.6 83 1995 

87.8 4.5 83.3 2000 

89.2 2.1 87.1 2005 

 אחרים סך הכל
מיכל 

 ספטי
 מחוברים לתשתית ציבורית

שנה/סוגי מערכות 

 סניטציה בשימוש

61.5 2.8 8.6 50.1 1990 

72.4 3.2 11.7 57.5 1995 

76.2 3.3 11.4 61.5 2000 

85.6 2.1 15.9 67.6 2005 
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 פיתוח משק המים הלאומי

ממשלת מקסיקו הציבה שורה של מטרות, יעדים ואסטרטגיות לפיתוח משק המים במדינה, תוך 

. שני מסמכים מרכזיים בהקשר זה הם תוכנית הפיתוח הלאומית קיימא-ברהתמקדות בפיתוח 

שיפור פרודוקטיביות המים  –רות שהוצבו בהם . בין המט2131-, ואג'נדת המים ל2117-2102

במגזר החקלאי, הגדלת הגישה והאיכות של מי השתייה, מערכות הביוב ושירותי הסניטציה, לקדם 

של אגני הנהרות והאקוופרים, לשפר את היכולות הניהוליות קיימא -ברניהול מים אינטגרטיבי ו

משים וארגוני חברה אזרחית בניהול והפיננסיות של ענף המים, לחזק את השתתפותם של משת

של משאב המים במדינה,למנוע סיכונים מאירועים  קיימא-תבהמים ולקדם תרבות שימוש 

מטרולוגיים ולטפל בהשלכותיהם, להעריך את ההשפעות של שינויי האקלים על -מטרולוגיים והידרו

מחזור המים במדינה, וליצור תרבות של ציות לחוק המים הלאומי ותשלומים אדמיניסטרטיביים. 

 טווח ארוך שהוצגו בתוכניות. בטבלה הבאה מפורטים כמה מן היעדים לטווח קצר ו

יעד אידאלי 

0020 
 0040יעד 

תמונת 

 0002מצב 

תמונת 

 0001מצב 
 יעד אינדיקטור

 מיליון 2.00 מיליון 2.30 מיליון 3.20 מיליון 9.59
שטח שעבר מודרניזציה 

 בהקטר מצטבר

לבצע מודרניזציה בתשתיות 

המים לחקלאות ולהתקין 

טכנולוגיות חדשות בתיאום 

המשתמשים והרשויות עם 

 המקומיות

900.9 

 לפיםא

007.9 

 לפיםא

033.7 

 אלפים

031.3 

 אלפים

שטח משוקם עם 

תשתיות טכנולוגיות 

שקולט מי גשמים 

 בהקטר מצטבר

לבצע מודרניזציה בתשתיות 

המים לחקלאות ולהתקין 

טכנולוגיות חדשות בתיאום 

עם המשתמשים והרשויות 

 המקומיות

 זמין אל
3313 

 לפיםא

3905 

 אלפים

3920 

 אלפים

שטח תחת השקייה 

 בהקטר מצטבר

להרחיב את גבול השקייה 

החלקאית וזמינות מערכות 

קליטת מי גשמים באזורים 

עם מים זמינים בהתאם 

 לתכנון קרקעות

7911 

 לפיםא

2013 

 לפיםא

2700 

 אלפים

2730 

 אלפים

שטח עם מערכות 

קליטת מי גשמים 

 בהקטר מצטבר

יה להרחיב את גבול השקי

החלקאית וזמינות מערכות 

קליטת מי גשמים באזורים 

עם מים זמינים בהתאם 

 לתכנון קרקעות

791 055 021 309 
מספר סכרים ששוקמו 

 במצטבר

לתחזק את הסכרים 

שמנוהלים על ידי 

CONGUA  במצב תפקוד

 הולם

011 31 21.3 01.2 
אחוז מי שפכים שעברו 

 טיהור

לטפל במי שפכים ולקדם 

החוזר והסחר את השימוש 

 בהם

 אחוז כיסוי מי שתייה 51.3 51.7 52 011

להגדיל את כיסוי מערכות 

מי השתיה והסניטציה 

 קיימא-בריולספק שירותים 
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011 00 03.0 03.0 
אחוז כיסוי מערכות 

 סניטציה משופרות

להגדיל את כיסוי מערכות 

מי השתיה והסניטציה 

 קיימא-בריולספק שירותים 

 אחוז המים שעברו חיטוי 53.7 57.0 50 011
לשפר את איכות המים 

 לאוכלוסייה

393 393 202 202 
אקוויפרים עם זמינות 

 נגישה

לפרסם את זמינות המים 

 באקוויפרים ובאגנים

 אגנים עם זמינות נגישה 377 722 720 720
לפרסם את זמינות המים 

 באקוויפרים ובאגנים

 5075 5300 לא זמין לא זמין

באמצעות הון שגוייס 

תשלומי אגרות במיליוני 

 שנתי 2113פזוס 

לבחון את אפיקי גיוס 

הכספים ממימי המדינה 

ובמיוחד מי שפכים, על מנת 

לרום לניקוי האגנים 

 והאקויפרים

 3097 0997 לא זמין לא זמין

מספר ביקורות על 

משתמשי המים 

 וסחורותיהם מדי שנה

לחזק את יישום מנגנוני 

השליטה והבקרה 

ים בחוק, לנתר את המפורט

השימוש ההולם בזכיונות 

של מימי המדינה וברשיונות 

פליטת מזהמים על מנת 

לייצר ניהול הולם של 

 משאבי המים

 

הממשלה  2113-2102בין  ההשקעה הממשלתית בפיתוח משק המים נמצאת במגמת עלייה.

. בתוך זאת, עיקר המימון לפיתוח 2131התמקדה בניהול משאבי מים בהתאם לאג'נדת המים 

אלקטריות, משאבי מים לחקלאות, מניעת אסונות והצפות, מוכנות ובקרת -נהרות, תחנות כוח הידרו

דה על ההשקעה הממוצעת במשק המים עמ 2113-2100נזקים מגיע ממקורות ממשלתיים. בין 

מהתקציב הממשלתי. תקציבי הפיתוח הבינלאומיים התמקדו במערכות סניטציה ואספקת  0.0%

מיליארד דולר על פני שש  311נשיא מקסיקו הכריז לאחרונה על כוונת הממשלה להשקיע מים. 

, בתוכן השקעות של חברות ממשלתיות של מים ואנרגיה. כמו כן, העיר מונטריי שנים בתשתיות

מיליון דולר שתגן על מקורות  9קרן מים בשווי  –רונה מודל חדש למימון תשתיות מים השיקה לאח

המים העירוניים ותפצה קהילות במעלה הזרם על מנת לוודא שישמרו על השירותים הסביבתיים 

 החיוניים שהמים מספקים לאזור. 
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 (0040-במיליוני דולרים )מותאם לערך הדולר ב 0002-0044השקעה שנתית ממוצעת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conagua)הרכב ההכנסות העיקריות במשק המים )מתוך 

 

  

669.76 

469.04 

329.2 

172.47 

170.78 

87.64 

27.43 

26.19 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

 גדולות במערכות וסניטציה מים אספקת

 אדמיניסטרטיבי וניהול מים משאבי מדיניות

 לחקלאות מים מערכות

 בסיסית וסניטציה שתייה מי אספקת

 ובקרת והגנה ,ומניעתם לאסונות הכנה
 שטפונות

 מים מקורות על הגנה

 נהרות פיתוח

 הידרואלקטריות כוח תחנות

12.42 

1.29 

0.02 

30.88 

0.18 

0.87 

0.04 

0.02 

010203040

 קציבי סיועת תקציב ממשלתי

 UN Waterמתוך: 
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 (utilitiesשוק חברות ניהול המים )

תעשיית חברות ניהול המים כוללת חברות שמטפלות ומפיצות מים לצרכי חקלאות, תעשייה 

, אך הצמיחה צפויה להתמתן לקראת 2110-2102התעשייה צמחה משמעותית בין ולשימוש ביתי. 

עם צמיחה ממוצעת מיליארד דולר,  00.2-הסתכמו הכנסות התעשייה ב 2102-. ב2107שנת 

בקנדה(. ההכנסות מפעילות פנימית  3.0%-בארצות הברית ו 3.2%-ל)בהשוואה  3.7%של  שנתית

מיליארד דולר. מתוכם, המגזר החקלאי  3.9על  2102-בשוק המקסיקני היו הגדולות ביותר, ועמדו ב

צפוי ערך  2107מהכנסות התעשייה. עד סוף  30.2%מיליארד דולר, או  3.0יצר הכנסות בשווי 

 דולר.  מיליארד 00.3התעשייה לעמוד על 

 

 ערך שוק חברות ניהול המים במיליארדי דולרים )סיכום ותחזית(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תעשיית ניהול המים מאופיינת בהיעדר יכולת בחירה צרכנית, מאחר וחברות המים הן בדרך כלל 

מונופול אזורי או לאומי. החברות הציבוריות הן עתירות הון, ומפעילות רשת תשתיות נרחבת. מכאן, 

עם זאת, החברות כניסה של שחקנים חדשים לשוק נשענת על רכישה של חברות קיימות. 

יקור חוץ למגוון רחב של שירותים, בינן בנייה, הנדסה, שירותי מעבדה ופונקציות משתמשות במ

מנהליות. שירותים אלה בדרך כלל ניתנים במסגרת חוזה קבוע מראש שנותן לספקים כוח מסוים 

אחוזי צמיחה 

 שנתיים

מיליארדי 

 דולרים
 שנה

 
8.6 2008 

6.60% 9.2 2009 

7.90% 9.9 2010 

4.70% 10.4 2011 

7.70% 11.2 2012 

6.40% 
11.9 2013 

4.90% 12.5 2014 

4.70% 13.1 2015 

4.60% 13.7 2016 

4.50% 14.3 2017 

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

0
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 אחוזי צמיחה שנתיים מיליארדי דולרים
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הספקים בתעשייה הם  בכך שהוא כובל את חברות הניהול אליהן, תוך הטלת קנס על שבירתו.

 ם, ועלות המעבר ביניהם גבוהה. בדרך כלל שחקנים גדולי

 

מדיניות אספקת המים והרגולציה על הענף בדרך כלל מוגדרות על ידי מספר משרדים ממשלתיים, 

תוך התייעצות עם הרשות המחוקקת. בתוכה נכללים קביעת תעריפי המים, פיקוח ואכיפה של 

לתפקוד ורפורמות מבניות נורמות במערכת אספקת המים, הגנה על הסביבה, קביעת סטנדרטים 

האחריות המרכזית על אספקת המים מוטלת בקרב המוסדות שאחראים על אספקת שירותי המים. 

(, שמיישמת את החוקים הרלוונטים, בראשם חוק המים Conaguaעל הועדה הלאומית למים )

 הלאומי, ופועלת לשפר את יעילות המערכת ואיכותה. 

 

הצורך בתשתיות נרחבות ויקרות, עלויות  –ישנם מספר חסמי כניסה לענף ניהול המים במקסיקו 

קבועות גבוהות של שירותים הקשורים בניהול תחנות שאיבה, מתקני טיפול שפכים ומים, מאגרי 

מים, קווי הובלה, תחזוקה ובארות. עלויות אלו אינן מושפעות מרמת צריכת המים בפועל. כמו כן, 

 מייצרת סטדנרטים גבוהים של היגיינה.  Conaguaולציה של הרג

 

למרות שרוב חברות ניהול המים נמצאות בבעלות ציבורית, מספר חברות ציבוריות הופרטו במידה 

( במטרה לשלב ידע חדש במערכת ולאפשר השקעה פרטית בשדרוג Aguas, Veoliaמסוימת )

לתאגידים בהם הרשות המקומית היא בעלת מספר חברות עירוניות הומרו התשתיות הקיימות. 

 מניות עיקרית. 

 

לתשתית המים הציבורית קיימות מספר חלופות, בינן בארות מים מסורתיות ומים מינרלים 

חלופות אלו אטרקטיביות במיוחד  שנשענים גם הם על תשתיות חברות ניהול המים הציבוריות(.)

יות, או כדרך להימנע מההגבלות שמוטלות באזורים מרחוקים בהם אין גישה לתשתיות הציבור

  בשנות בצורת או מהאגרות בענף. 
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 (Aneas)  רשימת חברות באיגוד חברות המים והסניטציה של מקסיקו

 שם החברה שירותים ומוצרים אתר

www.rotoplas.com.mx rotationally molded products Rotoplas 

www.atlatec.com Design, construction, financing, 

operation and maintenance of 

treatment plants municipal and 

industrial wastewater, desalination, 

purification, environmental services for 

the treatment of soils contaminated with 

hydrocarbons and accredited laboratory 

analysis of waste and wastewater. 

ATLATEC 

www.vamex.com.mx Control valves and air conduction lines 

and potable water 

VÁLVULAS 

VAMEX, S.A. DE 

C.V. 

www.bentley.com/la Software watercad, sewercad, hammer. Bentley Systems 

www.simexco.com.mx Valves, fittings, couplings, sewer ductile 

iron pipe 

SIMEX 

www.absgroup.com Sales, service and spare parts for 

pumps, mixers, agitators, 

aerators,blowers and control & 

monitoring systems 

ABS MEXICO 

www.smartmet.com Test lead and control systems Smartmet 

Consultores, S.C. 

www.elster.com Meters for measuring micro and macro 

water, automatic reading system fixed 

networks 

Elster Medidores 

S.A. de C.V. 

www.mexalit.com.mx Prestressed concrete pipes, 

prestressed and sleepers / cement 

pipes 

COMECOP / 

MEXALIT 

www.mexalit.com.mx Reinforced Concrete Pipe and sleepers OPERADORA DE 

AGUAS S.A. DE 

C.V. 

www.icsh.com.mx Automation and telemetry for wells, 

tanks, rebombeos, macrometering, 

sectors, WWTPs. 

INGENIERIA 

COMPUTACIONAL 

PARA EL SER 

HUMANO, S.A. DE 

C.V. 

www.bal-ondeo.com.mx Schemes management collaboration 

and integrated water cycle 

BAL-ONDEO 

www.badgermeter.com / 

www.badgermeter.de 

Marketing, design and sale of 

integrated measurement 

Badger Meter de 

las Américas, S.A. 

de C.V. 

www.indarpump.com Manufacture and sale of submersible 

pumps 

INDAR AMERICA 

S.A DE C.V. 
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www.bermad.com Hydraulic control valves, intake and 

exhaust air for water and sewage 

Bermad México, S. 

A. de C. V. 

www.danfoss.com.mx Frequency inverters, soft starters DANFOSS 

www.tumex.com.mx Carbon steel pipe welded under he 

process of double helical submerged 

arc welded 

FABRICACIONES 

INDUSTRIALES 

TUMEX, S.A. DE 

C.V. 

kaeser.com.mx compressed air systems KAESER 

COMPRESORES 

DE MEXICO 

www.emo-france.com Automatic Grids - band filters - 

thickening tables 

EMO LATINA 

www.aguaresidual.com.mx Equipment for sewage treatment Vanderbeken 

Americas, S. A. de 

C. V. 

www.amerika-e.com Software Software Amerika 

www.ksb.com.mx Production, sale and service of pumps 

and valves 

KSB de México 

www.innovations.com.mx Poly Tubing 1/2 "to 54" pead Innovations 

www.tubesa.com Carbon steel tubes TUBESA, S.A. DE 

C.V. 

spinpools.com / 

provinintl.com 

Chemical and biological products for 

the treatment of drinking water and 

industrial wastewater. Water treatment 

equipment. Pumps, filters, softeners, 

chlorination systems. Industrial cleaning 

chemicals, disinfectants, and washing 

livestock industry. 

PROVIN 

INTERNACIONAL 

www.tctservicios.com.mx Polyethylene pipe and fittings, hot melt, 

electrofusion and hydrostatic testing 

TCT SERVICIOS 

www.aguaslatinas.com Water treatment plants AGUAS LATINAS 

MEXICO, S. DE R.L. 

DE C.V. 

www.awasa.com.mx Equipment and chemicals for water 

treatment. Engineering, design, 

construction, installation and 

rehabilitation of treatment plants 

AWASA 

www.tuberialaguna.com.mx Carbon steel pipe from 2 "to 24", 

smooth, ribbed outstanding and 

longitudinal threaded and coupling. 

Tubería Laguna 

www.urbaca.com.mx Pipe, fittings, valves, hydrants, meters, 

fittings, tanks, glass-fused steel, 

pumping equipment, dredging 

equipment, test equipment, cctv 

equipment. Services: technical advice, 

URBACA 
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design and construction of tanks, 

desilting of sewer systems, leak 

detection in pipe greater than 12 

"diameter, structural diagnosis 

pretenzado concrete pipe, pre-stressed 

redress through, fusing and electro, 

cctv inspection, pipeline rehabilitation 

nondestructive procedures. 

www.cicasa.com Micro and macro gua meters for 

drinking and remote reading equipment. 

CICASA 

www.trojanuv.com Uv Equipment for Water Disinfection Trojan 

Technologies 

 

www.ebssa.com.mx Hidrahulicas Pumps, Centrifugal, self 

priming, rotary pumps, submersible 

EXCELENCIA EN 

BOMBAS Y 

SISTEMAS, S.A. DE 

C.V. 

www.pronesa.com Tractor air blowers, centrifugal and 

rotary lobe blowers.Etc. regenerative 

blowers. 

Pronesa 

www.valtic.com.mx Pipes and connections and ppl pead. VALTIC  S.A  DE  

C.V. 

www.adsmexicana.com Corrugated pipe HDPE ADS Mexicana 

www.cncp.org.mx Trial laboratory services, 

standardization, product certification, 

verification unit 

Centro de 

Normalización y 

Certificaciòn de 

Productos, A.C. 

www.insade.com Comprehensive maintenance service 

hydro hydraulic and sanitary 

installations, cleaning, desilting, video 

inspection, diagnosis and rehabilitation 

(no dig technology). 

INDUSTRIAS DE 

SANEAMIENTO Y 

DESAZOLVE, S.A. 

DE C.V. 

www.jwce.com Trituradora- muffin monster, channel 

monster, auger monster, screening 

washer monster, monster separation 

systems 

JWC 

Environmental 

WWW.FLORIDA-

AQUASTORE-

DEMEXICO.COM 

Water Storage Tanks Florida Aquastore 

de Mexico, S. de 

R.L de C.V 

www.bombasmejorada.com Pumping equipment for water supply 

utilities, fire fighting equipment for fire 

hydrants and / or sprinkler. 

Bombas Mejorada 

SA de CV 

http://www.trojanuv.com/
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www.watertec.com.mx Reverse osmosis equipment, resins, 

membranes, cartridges: sediment, 

carbon block, granular carbon, 

specialized plizados, holder, ultraviolet 

system, filter material and supplies for 

the water purification plant. 

WATER TEC DE 

MEXICO SA DE CV 

www.bg-rehabilitacion.com Network Rehabilitation unopened ditch 

liner method berolina bkp 

B&G Construcción 

y Rehabilitación de 

Redes, S.A. de C.V. 

www.ecoloplastik.com Polyethylene caps and copings. 

Registration sidewalk. 

Ecoloplast de 

México, S.A. de 

C.V. 

www.estruagua.com Manufacture and sale of machinery for 

urban treatment plants, water treatment 

plants, power plants, pumping stations, 

paper industry, mining. 

ESTRUMAT / 

ESTRUAGUA 

WWW.SIEMENS.COM.MX/I

NDUSTRIA  

 SIEMENS SA DE 

CV 

www.opto22.com.mx Automation equipment, SCADA 

systems, telemetry, remote monitoring 

Opto 22 México 

www.zoeller.com Zoeller Company offers a wide range of 

pumps and equipment for water 

treatment. Since 1939 we have 

manufactured pumps for wastewater 

and drinking water, for residential, 

commercial, municipal, and industrial. 

Our Clarus Environmental Division 

offers solutions and technologies to 

treat wastewater on-site, including 

FUSION compact plant. 

Zoeller Pump 

Company 

www.certificacionmexicana.o

rg 

Certification of products within the 

water sector and certification of 

management systems (quality, 

environment and safety) 

Certificación 

Mexicana, S.C. 

www.geoygeo.com Accessories injected polyethylene core 

brand and brand teams termofusion 

mcelroy 

GEOMEMBRANAS 

Y 

GEOSINTETICOS, 

S.A. DE C.V. 

www.edccontrol.com.mx Transmitters, flow and pressure level 

analytical as well as a line of 

transmitters 

EDC CONTROL, 

S.A DE  C.V. 

www.valvulasvag.com Valves for water and sanitation Válvulas VAG de 

Mexico, S.A. de 

C.V. 

www.georgfischer.com Connections applications polietineno 

drinking water, sewerage, drainage, 

natural gas. 

Georg Fischer, SA 

de CV. 

http://www.siemens.com.mx/INDUSTRIA
http://www.siemens.com.mx/INDUSTRIA
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www.flygtmex.com Equipment for sewage treatment ITT Water & 

Wastewater Mexico 

www.mejorasmexico.com Permalog plus (leak detection) 3d 

scanner inspection of pipes 

Mejoras Energética 

de México S.A de 

C.V 

www.iusa.com.mx Smart Meters for water IUSA MEDICION SA 

de CV 

www.garciamallitz.com Hydropneumatic equipment 

manufacturing of dredging and 

pressure - vacuum seals, nozzles and 

accessories 

GARCIA & 

MALLITZ SA DE CV 

www.grundfos.com.mx Submersible pumps, residual vertical 

fire, circulators, sanitary, metering 

BOMBAS 

GRUNDFOS DE 

MEXICO, SA DE CV 

 Equipment for sewage treatment. Operadora de 

Plantas Tratadoras 

de Agua y 

Residuos, S.A. de 

C.V. 

www.policonductos-gim.com Manufacturing and marketing of 

polyethylene pipe and fittings for high 

density of conduction lines and 

pressurized water distribution 

POLICONDUCTOS, 

SA DE CV 

www.amitech.com.mx Pipe (FRP) pipe rehabilitation, storm 

tanks, engineering and hydraulic 

designs. 

Amitech México 

S.A de C.V 

www.tecnoevoluciones.com Equipment leak detection, network 

monitoring 

TECNOEVOLUCIO

NES APLICADAS, 

S.A. DE C.V. 

www.endress.com.mx Flow measurement instrumentation, 

analytical variables, level, pressure, 

temperature and registration. 

Endress+Hauser 

www.fundidoradetenayuca.co

m 

Clamps, together gibault, tips, frame 

and cover, shutters, curbs, valves with 

flanged ections, drinking water network 

FUNDIDORA DE 

TENAYUCA, S.A. 

de C.V. 

www.tecnipozo.com Flexible Spine, pressure sensors and 

water quality, telemetry and 

rehabilitation of water wells 

Tecnipozo 

www.aguasoluciones.com.m

x 

Commercial water system. Hot 

processes 

AGUA 

SOLUCIONES, S. 

DE R.L.M.I. 

www.aqualatin.com.mx Sale and hydropneumatic equipment 

maintenance, repairs, and inspection 

chambers 

AQUALATIN, S.A 

DE C.V. 

www.temedie.com Ultrasonic flowmeters, magnetic 

meters, level meters generally 

TEM-EDIE 
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www.centrodelagua.org Training for water utilities and 

consulting 

CENTRO DEL 

AGUA PARA 

AMERICA LATINA 

Y EL CARIBE 

www.abb.com.mx instrumentation ABB México, S.A. 

de C.V. 

hb.com.mx Elaboration of projects for water 

treatment plants as well as the supplies 

needed for the realization of the same. 

HIDROSISTEMAS 

BAJA S. DE R.L DE 

C.V 

www.speco.it Pretreatment equipment wastewater SPECO 

LATINOAMERICA 

S.A. 

www.rtci.com.mx Pipe and fittings, manufacture of 

connections, rehabilitation 

technologies, turnkey projects. 

RT CONDUCCION 

INTEGRAL, SA DE 

CV 

 Parts, sales and service of equipment 

hydropneumatic, video inspection 

equipment sales and drain cleaning. 

GRUPO 

COMERCIAL 

RAGABE SA DE CV 

www.nascor.com.mx Pumping and water treatment NASCOR 

www.tecnologiaefectiva.com/ Design, construction, equipment, 

installation, operation and maintenance 

of plants tratamieno of water and 

wastewater 

TECNOLOGIA 

EFECTIVA, SA DE 

CV 

www.ave-fenix.com.mx Manufacture, sale and marketing of 

valves, fittings and sewer 

FUNDIDORA AVE 

FENIX SA DE CV 

www.equimar.com.mx Solutions in the design, construction, 

operation and marketing of plants 

wastewater treatment, industrial and 

sanitary. 

EQUIMAR GOMCO 

www.wilo.com Manufacturer of centrifugal pumps and 

Submersible mixing plant wastewater 

treatment. 

WILO SE 

www.sadinternational.com Productos y sistemas para drenaje 

pluvial 

SAD DE MEXICO / 

CONTECH 

www.mcentury.com.mx Air blowers for water treatment plant MANUFACTURERA  

CENTURY, S.A.  DE  

C.V. 

www.grupowol.com Service & support high-tech products 

for potable water, sewage and 

plumbing. 

Grupo Wol, S.A. de 

C.V. 

www.hagrupo.com Specialized services in water issues GRUPO HA´ MARIN 

STILLMAN S.C 

www.mastermeter.com Micro and macro meters Master Meter Inc 
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www.urreafluye.com.mx  

INTEGRAL SYSTEMS TO CERTIFY 

YOUR PROFESSIONALISM, the only 

brand in Mexico that offers complete 

systems for activation, conduction and 

fluid control. 

URREA FLUYE 

www.fibergrate.com.mx Grids and plates for flooring, covered 

trenches, sumps walkers and caps 

(even for heavy traffic) 

Grupo Stoncor S.A. 

de C.V. 

www.tododren.com Pipe corrugated high density 

polyethylene (HDPE) for sanitary and 

storm drainage and underground wiring 

systems 

TODODREN, S.A. 

DE C.V. 

www.indaga.com.mx  

 

Hydraulic Control Valves, Flow Control 

Air (suction) of Sectioning (Butterfly, 

Gate, Anti Return, Check), Fire Fighting 

Systems, Water Meters Type: Multijet 

(Jet Multiple), Singlejet (Single Stream), 

Volumetric, Woltman (with datalogger) 

Palette (Agriculture, Sewage), 

electromagnetic, Ultrasonic, Automatic 

Remote Reading Systems (AMR) 

universal compatibility, type Strainer 

Filters and Filtration Systems Automatic 

Self-Cleaning Technology and 

Processes for Water Treatment, 

Automation Engineering Services 

Hydraulics, Electrical, Electronics, 

Telemetry and Systems SCADA 

Unaccounted Water Reclamation 

(NRW), Sectorization, Water Hammer 

Protection and Air Flow Control 

(location, selection and sizing), Legal 

Services and Trade Efficiency operating 

(PDL Recovery). 

INDAGA 

www.aqwise.com Advanced solutions for water treatment Aqwise 

www.emersonprocess.com.m

x 

Measurement, control systems, control 

Fianl elements, projects, field service 

teams 

Emerson Process 

Management 

www.alibio.com.mx Biotechnological products for 

agriculture, aquaculture and water is. 

Alibio 

www.ductiline.com Pipe, valves and fittings ductile iron Ductiline de 

México, S.A. de 

C.V. 
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www.grupoopta.com.mx Services for the treatment and reuse of 

water. 

Organización para 

el Tratamiento de 

Aguas S.A.  De C.V. 

www.aseca.com Sale and distribution of machinery for 

environmental sanitation 

ASECA, S.A. DE 

C.V. 

www.bombeomexicano.com Design, construction, development and 

plant equipment wastewater treatment 

BOMBEO 

MEXICANO DE 

AGUAS NEGRAS, 

S.A. DE C.V. 

www.nabohi-

internacional.com 

Design, construction, development and 

plant equipment wastewater treatment 

NABOHI 

INTERNACIONAL, 

S.A. DE C.V. 

 Control valves, gates, butterflies, 

checks, micro and macro measurement 

penstocks and filters. 

BR QUIMICA SA 

DE CV 

www.schneider-

electric.com.mx 

Solutions for efficiency and energy 

management in the process of drinking 

water treatment and wastewater 

Schneider Electric 

www. belg-w.com Valves, fittings and tubing Industrias Belg-W, 

s.a. de c.v. 

www.servi-tech.com.mx Parts for dredging equipment of all 

brands. 

Nuñez y Asociados 

Servi-Tech S.A. de 

C.V. 

www.monitorea.com.mx Flow meters, automatic samplers, 

chilled and portable analyzers, water 

quality parameters, such parshall 

gutters, automatic controllers, and 

general instrumentation for water and 

wastewater. 

Enrique Cantarell 

Espinosa 

www.tubostollocan.com Concrete pipes, manholes, curbs, 

central barrier, post to close, downloads 

Sun 

TUBOS TOLLOCAN 

bombas suarez.com.mx Water Pumps BOMBAS SUAREZ, 

S.A. DE C.V. 

www.kemira.com Chemicals Kemira de México, 

S.A. de C.V. 

www.atlascopco.com.mx Oil Free Compressors - oil free air 

division 

ATLAS COPCO 

MEXICANA, S.A. 

DE C.V. 

www.ritmo.it Equipment fusing polyethylene pipe 

from 1 "to 64" 

Ritmo SpA 

www.ghmaquinaria.com Sales, service and parts cleaning 

equipment and maintenance of 

drainage networks. 

GRUPO GH 

www.cartagoci.com filter Media CARTAGO 

COMERCIO 

INTERNACIONAL 
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SA 

www.tuthill.com Company leader manufacturer of 

industrial blowers, vacuum pumps, 

positive displacement pumps, gear 

pumps, fuel transfer pumps. 

Tuthill Mexico 

www.famexval.com Valves and fittings FAMEXVAL, S.A. 

DE C.V. 

 Chemical products for water treatment, 

mining, ind. Cosmetics 

SNF FLOERGER 

DE MEXICO SA DE 

CV 

www.tubac.com.mx Applying shrouded. Int Y ext. Shot 

blasting or metal commercial 

blanco.aplic. Destructive quality testing. 

And no destruction. (hydrostatic, x-rays, 

etc.) 

TUBAC, S.A. DE 

C.V. 

www.degremont.com Water treatment plants DEGRÉMONT, S.A. 

DE C.V. 

www.iiasa.com.mx Telemetry and remote management for 

the segmentation (IP 68 battery 

equipment for monitoring pressure and 

flow). 

IIASA 

www.clarvi.com Water quality monitors online (particles, 

turbidity, chlorine, pH, ionic charge), 

safety equipment for chlorine gas. 

CLARVI, Líderes en 

Tratamiento de 

Agua 

www.scrmexico.com Meters and detectors for gas and water 

leaks. 

Soluciones para el 

Control de 

Recursos S.A. de 

C.V. 

www.servidren.com Sanitation, dredging, cured in place, 

Vactor income and more 

SANEAMIENTO 

INDUSTRIAL 

ESPECIALIZADO, 

S.A. DE C.V. 

www.powerseal.com Manufacture, production and selling 

items for the repair of pipes. Tee-items 

gaskets, clamps, etc.. 

PowerSeal Pipeline 

Products 

Corporation 

www.comercialcipsa.com Hidroneumaticos equipment for 

dredging and sanitation, pumps 

tragasolidos 

COMERCIAL CIP, 

S.A. DE C.V. 

www.iingen.unam.mx research INSTITUTO DE 

INGENIERIÁ, 

UNAM 

www.grupotimsa.com Plant equipment wastewater GRUPO TIMSA, 

S.A. DE C.V. 

www.condumex.com.mx Cometel, iem, microm Servicios 

Condumex S.A. de 
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C.V. 

www.amds.com Design, construction, equipment and 

operation of plants for sewage 

treatment.Septic tanks, hatches, 

fittings, pumping equipment and 

components, filters for effluent 

AQUAPUR - 

GRUPO AMDS, 

S.A. de C.V. 

Mexwater Systems 

www.ciateq.mx Scada's for distribution networks, 

design of special machines and 

equipment, software development. 

CIATEQ, AC. 

 Hot melt equipment, pipe inspection 

camera, rotosonda, geophone, 

electrofusion equipment 

GRUPO 

ESPECIALIZADO 

EN SUMINISTROS 

INTEGRALES S.A. 

DE C.V. 

www.tubosdeconcreto.com.m

x 

Concrete pipe TUBOS DE 

CONCRETO DE 

TOLUCA 

www.passavant-geiger.de Engineering, all equipment, services 

and installation of equipment for 

treatment plants, water and sludge 

treatment. 

PASSAVANT-

FORZA 

www.gfmelectronics.com;ww

w.gfmenvirotech.com  

electronics GFM Electronics 

SA de CV 

www.alfamx.com Bronze valves and fittings Productora 

Metalica, S.A. de 

C.V. 

www.stp-sa.com Accessories for plastic pipe SOCIEDAD DE 

TRANSFORMACIÓ

N DE PLÁSTICOS, 

S.A. 

www.krah-mexico.net Polyethylene pipe for drinking water 

systems, storm drainage and 24 to 96 

inches 

Krah Mexico SA de 

CV 

www.neptunetg.com Drinking water Meters Neptune 

Technology Group, 

S. de R.L. de C.V. 

www.indeasa.com Research, design and construction of 

p.t.a.r., purification and P. T. Metal 

removal. 

INGENIERIA Y 

DESARROLLO DEL 

AGUA S.A. DE C.V. 

www.akkermanal.com Guided boring equipment, computer 

microtuneleo; driving equipment 

pipeline and tunneling; coating 

equipment. 

Akkerman Inc. 

www.soapap.gob.mx Drinking Water Services SOAPAP 

http://www.gfmelectronics.com;www.gfmenvirotech.com/
http://www.gfmelectronics.com;www.gfmenvirotech.com/
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www.coimsa.com.mx Automation and Control Equipment CONTROL 

INGENIERÍA Y 

MEDICIÓN SA. DE 

CV. 

www.mtdmex.com.mx Comprehensive trading system 

"sicagua" autonomous management 

information system "sigen" advisory 

and consulting 

Macro Tecnología 

de México 

www.lanxess.com.mx Lewatit ion exchange resins, descaling 

and corrosion inhibitors, biocides for 

water treatment, disinfection and 

hygiene products, cold sterilization 

technology, cicloexiamina, hydrazine 

hydrate, parabens 

LANXESS S.A. de 

C.V. 

www.madepla.com.mx Manufacturer of pipes and fittings p.v.c. MADEPLA, S.A. DE 

C.V. 

 Equipment and chemicals for water 

treatment in general 

CLORACION Y 

DOSIFICACION 

S.A. DE C.V. 

 Gravel, pebbles and granzones GRAVAS DEL 

SURESTE, S.A. DE 

C.V. 

www.adtechnologies.com.mx Pipe high density polyethylene flat Dura Line 

www.issasa.com.mx Consulting, engineering, design, 

construction, water treatment plants, 

storage tanks, etc. 

INEGNIERIA DE 

SISTEMAS 

SANITARIOS Y 

AMBIENTALES 

www.tubeco.com.mx Concrete Pipes and special parts for 

pipelines 

TUBECO 

www.tubosgm.com Concrete Pipe, curbs, poles and 

median barriers 

TUBOS Y 

CONSTRUCCIONE

S DE QUERETARO, 

S.A. DE C.V. 

www.extrumex.com.mx Manufacture of polyethylene pipe and 

fittings and high density polypropylene 

Extrumex, S.A. de 

C.V. 

www.visioprobe.es Water treatment plants for waste and 

grease separators hydrocaburos, visit 

grounds, lift stations & visioprobe 

(Electronic Inspection Camera with 

underwater seal up to 800 m), hoist 

ring, compact and security. 

Expertos en 

Plásticos, S.A. de 

C.V. 

www.emesa.com.mx Plant wastewater treatment, 

desalination water treatment 

EMESA 

TRATAMIENTO DE 

AGUAS 

RESIDUALES 

S. A. DE C. V. 



 

 3102נובמבר  -, מכון הייצוא הכלכלית היחידה

 

Pa

ge | 

30 

WWW.EMMSA.COM.MX Commercialization of products for 

piping systems 

EMMSA 

www.initec.com.mx Design and construction of plant 

wastewater 

INITEC 

www.fypasa.com Water treatment and wastewater FYPASA 

CONSTRUCCIONE

S, S. A. DE C. V. 

www.pok.com.mx Equipment for wastewater treatment, 

separation systems solid, conveyors 

and storage tanks 

CORPORACION 

POK, S.A. DE C.V 

  Sistema de Aguas 

de la Ciudad de 

México 

http://www.edomexico.gob.m

x/ turismo/esp/index.html 

 SECRETARIA DE 

TURISMO DEL 

ESTADO DE 

MEXICO 

www.ayesa.es Engineering consulting AYESA MÉXICO SA 

DE CV 

www.tubocreto.com.mx Tubes TUBOCRETO 

DEMORELOS, S.A. 

DE C.V. 
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הזדמנויות, שחקנים, מגמות  -ענף המכשור הרפואי

 ופוטנציאל סחר

   רקע

היציבות הפוליטית, הצמיחה הכלכלית והעלייה בסך ההוצאה הלאומית על בריאות מהווים גורמים 

תומכים בשוק המיכשור הרפואי במקסיקו. בעשור האחרון יישמה מקסיקו תוכניות שונות לשיפור 

עלה מספר האזרחים המבוטחים בביטוח בריאות  2102ביטוח הבריאות הלאומי, ועד והרחבת 

. כיום אשתקדמיליון בני אדם  91-ליותר מ 2110-מיליון איש ב 9-( מכSeguro Popularממלכתי )

כמעט כל אזרחי מקסיקו נהנים מביטוח רפואי הזוכה ברמה כלשהי לסבסוד ממשלתי. מערכת 

הזמינות מידת הבריאות המקסיקנית נחשבת למתקדמת מבחינת רמת השירותים שהיא מעניקה ו

מהתמ"ג,  3%על שלה לאוכלוסייה הרחבה. ההוצאה הלאומית על בריאות במקסיקו עומדת 

 ומתחלקת באופן שווה בין הוצאה ציבורית לפרטית.

 מקור: הבנק העולמי

בזכות הרמה הגבוהה של מערכת הבריאות המקסיקנית, המדינה גם מושכת אליה תיירות רפואית 

מגיעים למקסיקו מדי שנה לצורך קבלת טיפול רפואי,  ייריםמיליון תמשמעותית. מומחים מעריכים כי כ

בקליפורניה אף כוללות מתן שירותים רפואיים במקסיקו כחלק  חברות ביטוחרובם מארה"ב. מספר 

 עות.מביטוח הבריאות שהן מצי

. לפי נתוני משרד הכלכלה בגודלו באמריקה לטינית השנירפואי הינו  למכשור המקסיקניהשוק 

. מקסיקו היא יצרנית 2102-מיליארד דולר ב 0.3-המקסיקני, היקף המכירות בענף נאמד בכ

משמעותית של ציוד רפואי, כאשר חלק הארי של הייצור מיועד ליצוא לשווקים זרים. התרומה של ענף 

מיליארד  3.3-, מתוכם כ2102-ב מיליארד דולר 01.3-הרפואי לתוצר במקסיקו הסתכמה בכ המכשור

(. עם זאת, מקסיקו גם מייבאת ציוד רפואי בהיקף 51%-דולר יוצאו לשווקים זרים, בעיקר לארה"ב )כ

 משמעותי, והיא היבואנית הגדולה ביותר של ציוד רפואי ביבשת אמריקה אחרי ארה"ב וקנדה. סך

בעיקר מארה"ב. לפי תחזית של משרד הכלכלה,  –מיליארד דולר בשנה  3.2-היבוא למדינה נאמד בכ

-המבוססת על מקורות שונים, סך המכירות השנתי של ענף הציוד הרפואי במדינה צפוי להגיע לכ

 .7.0%( של CAGR, עם קצב צמיחה שנתי ממוצע )2121מיליארד דולר עד  07.3

 

629.2 
689 

731.6 
781.1 

837 
891.5 

921.6 
961.8 940.1 

2113 2110 2119 2113 2117 2110 2115 2101 2100 

 ההוצאה על בריאות לנפש במקסיקו
 (0000מחירי , בדולרים)

http://www.seguro-popular.salud.gob.mx/
http://www.hsph.harvard.edu/news/features/mexico-universal-health/
http://www.patientsbeyondborders.com/mexico
https://www.blueshieldca.com/bsca/about-blue-shield/newsroom/cross-border-hmo.sp
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 גודל השוק ומגמות

מיליארד  0.3היה  2102-ר הרפואי בשוק המכשולפי נתוני משרד הכלכלה במקסיקו, סך המכירות ב

מיליארד דולר מסך המכירות, ובנוסף ייבאה  9.0-רפואי אחראי לכ מכשור. הייצור המקומי של דולר

מיליארד דולר. לפי תחזיות של משרד הכלכלה, סך המכירות  3.2רפואי בסך של  מכשורמקסיקו 

 .2121מיליארד דולר עד  07.3-ק המקומי צפוי לצמוח לכבשו

 
 מקור: משרד הכלכלה המקסיקני

 ייצור מקומי של מכשירים רפואיים

סך התפוקה של התעשייה  2102-אלף עובדים. ב 039-הרפואי במקסיקו מעסיקה כ המכשורתעשיית 

מיליארד דולר, וכמחצית מהמוצרים יוצאו לשווקים זרים. התעשייה  01.3-המקומית הסתכם ב

המקומית צמחה באופן משמעותי בעשור האחרון, בין היתר בזכות מגמה של חברות אמריקאיות 

סיקו. חלק גדול מהמפעלים המייצרים ציוד רפואי מרוכזים במדינת להעביר את פעילות הייצור למק

( בצפון מערב מקסיקו, הגובלת בקליפורניה שבארה"ב. לפי Baja Californiaקליפורניה )באחה 

שנתי ממוצע של  הרפואי צפויה לצמוח בקצב המכשורהערכות משרד הכלכלה המקסיקני, תעשיית 

 עד סוף העשור. 7.3%

 
 מקור: משרד הכלכלה המקסיקני

 

 

$8,300 

$9,892 
$10,876 

$12,724 
$13,927 

$15,123 
$16,137 

$17,021 
$17,656 

2102 2103 2100 2109 2103 2107 2100 2105 2121 

צמיחה שנתית  , תחזית מכירות בשוק הציוד הרפואי במקסיקו
 (במיליוני דולרים) 3.4%ממוצעת של 

$10,598 
$11,637 

$12,814 
$14,278 

$15,217 
$16,187 

$17,099 
$18,031 

$19,039 

2102 2103 2100 2109 2103 2107 2100 2105 2121 

 ייצור מקומי של ציוד רפואי במקסיקו
 במיליוני דולרים, תחזית

http://mim.promexico.gob.mx/work/sites/mim/resources/LocalContent/84/2/131002_DS_Dispositivos_Medicos_EN.pdf
http://mim.promexico.gob.mx/work/sites/mim/resources/LocalContent/84/2/131002_DS_Dispositivos_Medicos_EN.pdf
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 יבוא של מכשירים רפואיים

מיליארד  2.17הרפואי המיובא למקסיקו מגיע מארה"ב, שייצאה למדינה ציוד בשווי של  המכשוררוב 

מסך היבוא של ציוד רפואי למדינה. אחריה, ובפער ניכר, נמצאת גרמניה,  39%-כ – 2102-דולר ב

מיליון דולר(. היצוא משאר  219. במקום השלישי נמצאת סין )2102-מיליון דולר ב 239עם יצוא בשווי 

 ינות הוא בהיקף של כמה עשרות מיליוני דולרים לכל אחת.המד

 

 
 מקור: משרד הכלכלה המקסיקני

 

( כולל ציוד לניתוחים, ציוד דנטלי ומכשירי 33%הרפואי המיובא למקסיקו ) המכשורחלק הארי של 

. ציוד 2102-מיליארד דולר ב 0.53-סאונד(, שהסתכם ב-, אולטרהMRIלא פולשניים ) הדמיה

 351מהיבוא, בסך של  03%-אורתופדי )כולל שיניים מלאכותיות וחומרים לסתימות( היה אחראי לכ

, 2102-מהיבוא ב 01%-, קרני גמא( היו אחראים לכCTפולשנית ) והדמיהן מיליון דולר. מכשירי רנטג

 מיליון דולר.  202בהיקף של 

 
 UN ComTradeמקור: 

 ב"ארה
39% 

 גרמניה
7% 

 סין
3% 

 יפן
2% 

 הולנד
2% 

 בריטניה
2% 

 שווייץ
2% 

 אירלנד
0% 

 טייוואן
0% 

 צרפת  
0% 

 אחרים
00% 

 היצואניות העיקריות של ציוד רפואי למקסיקו

03% 

3% 

01% 

33% 

3% 
2% 

 0040-יבוא ציוד רפואי למקסיקו ב
 פילוח לפי תתי ענפים

 ציוד אורתופדי

 פלסטרים, פדים, תחבושות

 מכשירי רנטגן והדמייה פולשנית

 דנטלי והדמייה לא פולשנית, ציוד לניתוח

 מכשירי הנשמה ומסכות גז

 ריהוט רפואי

http://mim.promexico.gob.mx/work/sites/mim/resources/LocalContent/84/2/131002_DS_Dispositivos_Medicos_EN.pdf
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 פלסטריםביבוא של תחבושות, פדים,  33.3%השנים האחרונות נרשמה צמיחה משמעותית של  9-ב

מיליון  070לרמה של  2110-מיליון דולר ב 012ולבוש רפואי )חלוקים, כובעים( למקסיקו, מרמה של 

 פולשנית. להדמיה. צמיחה משמעותית נרשמה גם בתת ענף של מכשירי רנטגן וציוד 2102-דולר ב

 

 
 UN ComTradeמקור: 

 

 כשור רפואי מישראל למקסיקושל מ יצוא

 2כמעט פי  – 2102-מיליון דולר ב 20.0-סך היצוא של מכשור רפואי מישראל ומקסיקו הסתכם בכ

 מיליון דולר.  02.3-, שהסתכם בכ2100-מהיצוא ב

 
 UN ComTradeמקור: 

 

 

47.5% 

66.6% 
62.1% 

21.5% 

45.8% 
41.1% 

פדים  , תחבושות ציוד אורתופדי
 וציוד דומה

מכשירי רנטגן  
 והדמייה פולשנית

,  ציוד לניתוח
דנטלי והדמייה  

 לא פולשנית

מכשירי הנשמה  
 ומסכות גז

 ריהוט רפואי

 צמיחה ביבוא למקסיקו לפי קטגוריית מוצרים
0040-0001 

$11,080 

$8,317 

$11,491 
$12,572 

$24,138 

2110 2115 2101 2100 2102 

 יצוא ציוד רפואי מישראל למקסיקו
 באלפי דולרים
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 09%-לא פולשנית, שאחראי לכ והדמיהעיקר הגידול נרשם ביצוא של ציוד לניתוחים, עבודה דנטלית 

-מיליון דולר ב 21.3-לכ 2100-מיליון דולר ב 5.0-מסך היצוא הישראלי למקסיקו. יצוא זה גדל מכ

אלף  397-מכ –פולשנית  והדמיה. צמיחה משמעותית נרשמה גם ביצוא של מכשירי רנטגן 2102

, פדים וציוד דומה נרשמה . מנגד, ביצוא של תחבושות2102-מיליון דולר ב 0.03-לכ 2100-דולר ב

 .2102-אלף דולר ב 00.3-לכ 2100-אלף דולר ב 000-מכ - 33.9%צניחה של 

 

 
 UN ComTradeמקור: 

 

 הרפואי המכשוררגולציה בתחום 

 OFEPRISC (Comision Federalרפואי במקסיקו היא  מכשורהרשות האחראית על רגולציה של 

para la Proteccion contra Riesgos Sanitariosופועלת תחת משרד  2110-(, שנוסדה ב

 בחוק הבריאותרפואי במקסיקו מפורטת  מכשורהבריאות המקסיקני. המסגרת החוקית לרגולציה של 

 Reglamento de Insumos) חוק הרגולציה על ציוד רפואי( ובLey General de Salud) הכללי

para la Salud אלף פזו מקסיקני,  091-ל 31(. עלות הרישום של מיכשור רפואי במקסיקו נעה בין

 ר ולרמת הסיכון בשימוש בו.בהתאם לסוג המכשי

בשנים האחרונות את התקנים ליבוא של מכשור רפואי לתקני משרד התאימה  COFEPRIS-ה

בארה"ב ורשויות הבריאות ביפן, במטרה לזרז את תהליכי האישור והרישוי  FDA-הבריאות הקנדי, ה

מרשימת המכשור הרפואי  מכשירים 0,335. בנוסף הוציאה הרשות של ציוד רפואי המיובא למדינה

 הנדרש ברגולציה, בהם מיטות בתי חולים, משקלים והליכונים.

החוקים במקסיקו קובעים שש קטגוריות של מיכשור רפואי: ציוד רפואי, אביזרי תמיכה ומכשירי עזר 

חון, ציוד דנטלי, מוצרים לניתוח ולטיפול בפצעים ומוצרים סניטריים. המכשור אורתופדיים, מכשירי אב

 הרפואי מחולק לשלוש דרגות שונות בהתאם לרמת הסיכון:

 עם רמת בטיחות מוכחת שלרוב אינם מוחדרים לגוף האדם.למדי : מכשירים נפוצים 0רמה 

מוחדרים לגוף האדם לתקופה  המורכבים מחומרים שונים ועשויים להיותנפוצים : מכשירים 2רמה 

 יום. 31של עד 

המוחדרים לגוף האדם לצמיתות או לתקופה בשימוש הרפואי : מכשירים חדשים יחסית 3רמה 

 יום. 31-הארוכה מ

3% 0% 9% 

89% 

0% 2% 

 יצוא מיכשור רפואי מישראל למקסיקו
 לפי תתי ענפים, 0040-ב

 ציוד אורתופדי

פלסטרים, פדים, תחבושות  

 מכשירי רנטגן והדמייה פולשנית

דנטלי והדמייה לא פולשנית, ציוד לניתוח  

 מכשירי הנשמה ומסכות גז

 ריהוט רפואי

http://www.cofepris.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx
ftp://ftp.minsa.gob.pe/intranet/leyes/L-26842_LGS.pdf
ftp://ftp.minsa.gob.pe/intranet/leyes/L-26842_LGS.pdf
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/ris.html
http://www.emergogroup.com/files/mx-de-regulated-products.pdf
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הגדרות אלה הן כלליות למדי, וההחלטה בנוגע לכל מכשיר מתקבלת בהתאם לקווים המנחים 

כללים,  21שנקבעים על ידי ועדה טכנית שממנה משרד הבריאות המקסיקני. קווים אלה כוללים 

 . הסיווג של האיחוד האירופישברובם מבוססים על 

של חוק הרגולציה,  001-ו 075הדרישות לרישום של מכשור רפואי במקסיקו מפורטות בסעיפים 

וכוללים הגשת מידע רפואי וטכני בנוגע לבטיחות ויעילות המכשיר; הצגת התווית והוראות השימוש 

הייצור של המכשיר; מסמך המציג את המפרט הטכני של בשפה הספרדית; מסמך המתאר את הליך 

קיימת  ביבליוגרפיההמכשיר והשימושים שלו; בדיקות מעבדה המאמתות את המידע בנוגע למכשיר; 

 והפניות לתקנות המתאימות בחוקי מקסיקו.

 רפואי למקסיקו מכשוררגולציה של יבוא 

את המסמכים הנדרשים לצורך אישור של לפי חוקי מקסיקו, רק גוף או חברה מקומית רשאים להגיש 

שור רפואי למקסיקו חייב לפעול באמצעות נציג מקומי במדינה. כשור רפואי. כלומר, כל יצואן של מכמ

לרוב משמשים המפיצים המקומיים גם כנציגים לצורך אישור המוצר. הנציג המקומי חייב להחזיק 

ת במחסנים אלה. רצוי כי לנציג המקומי מבצעת ביקורו COFEPRIS-מחסנים בהם מאופסן הציוד, ו

כשור הרפואי. מומלץ מתהיה היכרות הביורוקרטיה במדינה והמסמכים הנדרשים לצורך אישור ה

מאוד לבצע בדיקת נאותות לפני מינוי נציג מקומי: בעבר דווחו מקרים בהם יבואנים מקומיים הציגו 

כן הסתבר כי אינם בקיאים בתהליכי עצמם כבעלי קשרים והשפעה על רשויות רגולציה, ולאחר מ

 רפואי. מכשורהאישור של 

 בשוק המקומי רפואי חדש למכשור הרגולטוריאישור התהליך 

 

 

 

 

 אישור ותחילת שיווק של המוצר

 יום בהתאם לרמת הסיכון 31-31בתוך  COFEPRIS-קבלת מענה מ

 הצגת אישור תקן של המוצר ממדינת הייצור או מדינה אחרת בה הוא משווק

הגשת מסמכים המפרטים את החומרים: 3-ו 2עבור מיכשור ברמת סיכון   
 המשמשים לייצור המיכשור ופירוט הרכבם

 הגשת מסמכים נדרשים בתהליך רישום סינטרי ותשלום דמי רישום

כוח לנציג מקומי-איתור ומתן ייפוי  

http://ec.europa.eu/health/medical-devices/files/meddev/2_4_1_rev_9_classification_en.pdf
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 הזדמנויות וחסמים בשוק 

 

 יצרניות ציוד רפואי מובילות במקסיקו

 לצד חברות מקומיות במקסיקו, לחברות בינלאומיות רבות פעילות ייצור במדינה, המיועדת לשוק

-(, פועלות במדינה כINEGIהמקומי וליצוא. לפי נתוני לשכת הסטטיסטיקה והגיאוגרפיה במקסיקו )

חברות מייצאות לפחות חלק מהמכשירים לשווקים  721-חברות לייצור מיכשור רפואי, מתוכן כ 2,391

זרים. נתח משמעותי מפעילות החברות המייצאות מרוכז במדינת באחה קליפורניה בצפון מערב 

 מסך היצוא של מיכשור רפואי.  30%-קסיקו, האחראית לכמ

 כמה מהיצרניות הבינלאומיות הבולטות במקסיקו

 

 edtronicMשם חברה: 

 מדינות 001-פעילות: חברת הטכנולוגיה הרפואית הגדולה בעולם עם נציגויות ביותר מ

 03,111מספר עובדים: 

 מיליארד דולר 03-הכנסות שנתיות: כ

עלייה עקבית  
ומתמשכת של  

ההוצאה הציבורית  
 על בריאות

תחזית להמשך  
הצמיחה בצריכה  

מקומית של  
 טכנולוגיה רפואית

המדינה מהווה גורם  
משיכה לתיירות  

שמגדילה  , רפואית
 את הביקושים בשוק

 הזדמנויות
תחרות מקומית  

-חזקה האחראית לכ
מסך המוצרים   39%

 הנמכרים בשוק

נוכחות משמעותית  
של שחקנים  

דרך   -בינלאומיים 
 ייצור מקומי ויבוא

פעילות מסחרית  
במדינה מחייבת ייצוג  
משפטי מקומי ורשת  

 מפיצים חזקה

 אתגרים

http://www.medtronic.com/
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Medtronic עובדים במדינה. לחברה  3,111-, ומעסיקה יותר מ71-פעילה במקסיקו מתחילת שנות ה

 בטיחואנה שבמדינה באחה קליפורניה ובאמפאלם שבמדינת סונורה.  –שני מפעלי ייצור במקסיקו 

 

 Johnson & Johnsonשם: 

 מוצרי צריכה ופרמצבטיקה פעילות: יצרנית של מיכשור רפואי,

 000,111עובדים: 

 מיליארד דולר 39הכנסות שנתיות: 

Johnson & Johnson  פועלת במקסיקו בין היתר באמצעות חברתEthicon המחזיקה בפעילות ,

 0,711-, המעסיקה כCordisייצור בעיר חוארז שבמדינת צ'יוואווה, באמצעות יצרנית הציוד הרפואי 

, המחזיקה Janssen Cilagור בצ'יוואווה, ובאמצעות חברת הפרמצבטיקה עובדים בפעילות ייצ

 פעילות ייצור במדינה פואבלה.

 

 Greatbatchשם: 

 פעילות: יצרנית של טכנולוגיה רפואית, מתמקדת בקוצבי לב ומיכשור קרדיולוגי

 3,301עובדים: 

 יליון דולרמ 303הכנסות שנתיות: 

עובדים במקסיקו ומחזיקה מפעל ייצור בטיחואנה שבמדינה  391-מעסיקה כ Greatbatchחברת 

 באחה קליפורניה.

 

 Becton Dickinsonשם: 

 מדינות 91-פעילות: יצרנית טכנולוגיה רפואית עם נציגויות בכ

 31,111עובדים: 

 מיליארד דולר 7.7הכנסות שנתיות: 

http://www.greatbatch.com/
http://www.bd.com/
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BD של המאה הקודמת. ל 91-פועלת במקסיקו משנות ה-BD  מפעל  –שני מפעלי ייצור במדינה

 במקסיקו סיטי המייצר מזרקים וזכוכיות ומפעל במדינת סונורה המתמקד באינפוזיות. 

 

 

 Rom-Hillשם: 

 לבתי חולים וטכנולוגיה רפואיתפעילות: יצרנית של ריהוט 

 3,111-עובדים: יותר מ

 מיליארד דולר 0.3הכנסות שנתיות: 

 פעילות ייצור בעיר מונטריי שבמדינת נואבו ליאון בצפון מזרח מקסיקו.   Hill-Romלחברת 

 

 

 eleflexTשם: 

 מדינות 20-ציגויות בפעילות: יצרנית של מיכשור רפואי עם נ

 00,211עובדים: 

 מילארד דולר 2.0הכנסות שנתיות: 

Teleflex  פועלת במקסיקו בין היתר באמצעות חברתArrow International המתמקדת במוצרים ,

 פעילות ייצור במדינת צ'יוואווה שבצפון מזרח מקסיקו. Arrow-קרדיולוגים ובמוצרים מבוססי קתתר. ל

 

 

 nettnPuritan Beשם: 

  ovidienCחברה אם: 

 ם(מדינות )דרך החברה הא 001-פעילות: יצרנית של אביזרי ומכשירי נשימה עם נציגויות בכ

 מיליארד דולר 02(: Covidienהכנסות שנתיות )

מפעל ייצור במדינת באחה קליפורניה, שבו היא מייצרת בין היתר את  Puritan Bennettלחברת 

 . Kendallהמותג 

http://www.hill-rom.com/usa/
http://www.teleflex.com/
http://www.covidien.com/rms/pages.aspx?page=OurBrands/PuritanBennett
http://www.covidien.com/covidien/pages.aspx
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 Össurשם: 

 מדינות 00-ציגויות בפעילות: יצרנית של מוצרים אורתופדיים לא פולשניים ופורטזות עם נ

 0,011עובדים: 

 מיליון דולר 010הכנסות שנתיות: 

עובדים במקסיקו. החברה מפעילה מעבדות בגוואדלחארה ומפעל ייצור  211כמעט Össur -ל

 בטיחואנה. 

 

 Medlineשם: 

 מדינות 29-ביותר מפעילות: יצרנית של טכנולוגיה רפואית עם נציגויות 

 5,111עובדים: 

 מיליארד דולר 9.0הכנסות שנתיות: 

פעילות ייצור בעיר נואבו לארדו שבמדינת טאמאוליפאס ובגבול שבין המדינות קמפצ'ה  Medline-ל

 ויוקאטאן.  

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.ossur.com/
http://www.medline.com/
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 שור רפואי לפי מדינותמיקום גיאוגרפי של יצרניות מכ
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הזדמנויות, שחקנים, מגמות  -טכנולוגיה-ענף אגרו

 ופוטנציאל סחר

  רקע

טכנולוגיה במקסיקו מושפע בעיקר מהשינויים בענף החקלאות במדינה, המהווה -ענף האגרו

(. בשני העשורים האחרונים הושפע ענף 2102-מיליארד דולר ב 07.5מהתמ"ג ) 0%-כ

החקלאות עמוקות מהסכמי הסחר שחתמה ממשלת מקסיקו מול מדינות שונות. אלה הביאו 

הממשלה עו בהכנסות החקלאים. במקביל יצמצמה להגדלת היבוא החקלאי למקסיקו, ופג

המקסיקנית בעשור האחרון את היקף התמיכה והסוביסידיות לענף החקלאות, שירד מרמה 

מהתמ"ג בשנים האחרונות. עם זאת,  1.7%-' לכ51-מהתמ"ג בתחילת שנות ה 2.3%של 

עדיין  -ועוד  דרך תשלומים ישירים, תוכניות ביטוח, גידור מחירים-התמיכה בענף החקלאות 

 .2102-מיליארד דולר ב 0-גבוהה, והסתכמה בכ

 
 מקור: הבנק העולמי                   * בתוספת סוביסדיות ובניכוי מסים                                                                                              

 

הווה מקסיקו שוק יעד עם פוטנציאל משמעותי, כיוון טכנולוגיה מ-עבור יצואנים בתחום האגרו

מהתוצר החקלאי במדינה נסמך עדיין על עבודה ידנית וכלי עבודה פשוטים. הרמה  71%-שכ

הטכנולוגית הנמוכה משאירה מקום רב לצמיחה ושיפור בענף, ונדרשות ההשקעות 

קו הציבה משמעותיות לשיפור רמת המודרניזציה של החקלאות במדינה. ממשלת מקסי

לעצמה כיעד לשדרג את רמת המיכון והטכנולוגיה בתחום, ואף יזמה תוכניות ממשלתיות 

המציעות סיוע פיננסי לחקלאים עבור מטרות אלה. בנוסף, כמעט ולא קיימת תחרות מקומית 

 מהמיכון החקלאי מקורו ביבוא.  51%-בתחום, וכ
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 שנים תנודתיות %2(: -ב)השינוי בתוצר החקלאי במקסיקו 

 *שינוי בתוצר החקלאי ג"שינוי בתמ
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בין ישראל למקסיקו. במסגרת ההסכם  הסכם סחר חופשינכנס לתוקף  2111ביולי 

תיקון נכנס לתוקף  2101בוטל המכס, בין היתר, על תשומות וציוד לחקלאות. במארס 

הסחר )סעיף שטעון(, שמאפשר לחברות ישראליות לייצא למקסיקו דרך  להסכם

מדינות שלישיות, ומגדיל את הגמישות של היצואנים בתכנון הסחר וההליכים 

חר גם עם מדינות צפון הלוגיסטיים )אחסון בארה"ב, למשל(. למקסיקו הסכמי ס

(, עם האיחוד האירופי, וכן עם צ'ילה, ניקרגואה, קוסטה ריקה, NAFTAאמריקה )

קולומביה, פרו, אורוגוואי, עם מדינות מרכז אמריקה )גואטמלה, הונדורס ואל 

 סלבדור( ועם יפן.

 

 תמיכה בענף החקלאותל מרכזיותתכניות 

-ו PROCAMPOבחקלאות במדינה: מקסיקו מפעילה שתי תוכניות עיקריות לתמיכה 

AGROASEMEX. 

, PROGAN-, ו0550-מתמקדת בסיוע לענף הגידולים וקיימת מ PROCAMPOתוכנית 

. התמיכה הממשלתית הישירה 2113-המתמקדת בסיוע בענף בעלי החיים וקיימת מ

, והממשלה האריכה 2102-מיליארד דולר ב 0.07-הסתכמה בכ PROCAMPOבמסגרת 

. במקביל הגדילה ממשלת מקסיקו את הסובסידיות לחוזי 2100-ול 2103-את התוכנית גם ל

מתמקדת  AGROASEMEXף. תוכנית גידור על מחירי הסחורות ולתשומות אנרגיה בענ

 בסיוע לביטוח יבולים.

 Nationalבמדינה )  הכריז נשיא מקסיקו על "מפת דרכים" לפיתוח הכלכלה 2103במאי 

Development Plan ענף החקלאות הוגדר כאחד היעדים 2100-2103( עבור השנים .

 נקודות עיקריות לשיפור: 9האסטרטגיים של התוכנית, עם 

  הטכנולוגית בענף דרך השקעה במיכון וציודהעלאת הרמה 

  יישום מודלים שיתופיים במטרה לייעל את הענף ולאפשר השקעה משמעותית יותר

 דונם כל אחד(  91-מהחקלאים במקסיקו מעבדים פחות מ 01%-בפיתוח )כיום כ

 הטמעת אסטרטגיות לניהול סיכונים 

 שימוש מושכל יותר במשאבים הטבעיים של המדינה 

  ומודרניזציה של המסגרת המוסדית בענףשידרוג 

אמור משרד החקלאות המקסיקני להציג תוכנית  2103לפי הכרזת הנשיא, עד אמצע דצמבר 

 מפורטת לפיתוח ענף החקלאות, בהתבסס על העקרונות הללו.  

למודרניזציה של הענף  MASAGROמשרד החקלאות במקסיקו מפעיל גם את תוכנית 

ארגונים וגופים בינלאומיים. תוכנית זו מתמקדת בחינוך והכשרה  011-בשיתוף עם יותר מ

 לצד תמיכה טכנית לחקלאים, וכן במחקר על זרעים מהונדסים גנטית, בעיקר תירס וחיטה.

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/889692DC-65FE-416F-8058-DD4EC8D2F4C2.htm
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/B3F84BAD-D4D0-401D-923F-B50011A29A22/0/FinalHebrewMexicoNov08.doc
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/B3F84BAD-D4D0-401D-923F-B50011A29A22/0/FinalHebrewMexicoNov08.doc
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/B3F84BAD-D4D0-401D-923F-B50011A29A22/0/FinalHebrewMexicoNov08.doc
http://www.sagarpa.gob.mx/agricultura/Programas/procampo/Paginas/procampo.aspx
http://masagro.mx/index.php/en/
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 OECDמקור: 

 טכנולוגיה-שוק האגרו -גודל השוק ומגמות

מיליון דולר בשנה )לא כולל  001-המכירות בתחום הציוד החקלאי במקסיקו מסתכמות בכ

מהמכירות  51%-טרקטורים וכלי רכב(. כאמור, כמעט ולא קיימת תחרות מקומית בתחום, וכ

 טכנולוגיה במקסיקו מקורן ביבוא ממדינות זרות. -בתחום האגרו

, 2102-מיליון דולר ב 730ורים( בשווי בסך הכל ייבאה מקסיקו ציוד חקלאי )לא כולל טרקט

, שבה נפגעה מקסיקו מהמשבר 2115. מאז 2100-מיליון דולר ב 732לעומת יבוא של 

 בשנה. 01%-הכלכלי העולמי, צמח יבוא הציוד החקלאי בקצב ממוצע של יותר מ

72.1 

82.9 
79.2 

88.1 
93 

2110 2115 2101 2100 2102 

 (PSE)תמיכה ממשלתית בחקלאות במקסיקו 
 (במיליוני פזו מקסיקני)
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 (PSE)התמיכה הממשלתית בחקלאות 
 כשיעור מסך הכנסות הענף
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 UN ComTradeמקור: 

 

 

 

מסך היקף היבוא של  37%-חלק הארי של היבוא למקסיקו כולל ציוד להשקייה, האחראי לכ

. השוק לציוד השקייה במקסיקו הביא 2102מיליון דולר בשנת  203-כ -ציוד חקלאי למדינה 

במדינה, במטרה לחסוך את עלויות  מפעלי ייצורלהקים בעבר את חברת נטפים הישראלית 

הסכם לשיתוף פעולה עם משרד החקלאות של על  2115-ב חתמה החברהההובלה. בנוסף 

בשטח של אזורי חקלאות  מימון, פיתוח והשקיית, לפיו תעניק סיוע במקסיקובמדינת חליסקו 

 אלף דונם. 911-כ

 

 

 
  

 

, בין היתר על רקע תוכניות 00%-למקסיקו בכ להשקיהצמח יבוא ציוד  2102-ל 2110בין 

. נתונים אלה מסמנים פוטנציאל חיובי להשקיהממשלתיות לסבסוד רכש טכנולוגיה הקשורה 

 עבור היצוא מישראל, הנחשבת למובילה עולמית בתחום. 

 

מהשטח המעובד במקסיקו אינו  71%-ההשקעה בטכנולוגיות אלה, גם כיום יותר מלמרות 

נהנה ממערכות השקייה מתקדמות ונסמך בעיקר על גשם עונתי, כך שפוטנציאל הצמיחה 

303.2 

923.0 

332.9 

730.5 
737.3 

2110 2115 2101 2100 2102 

 יבוא ציוד חקלאי למקסיקו
 (במיליוני דולרים)

0% 

30% 

0% 

00% 
3% 

37% 

 0040-יבוא ציוד חקלאי למקסיקו ב
 (לא כולל טרקטורים)לפי סוג ציוד 

 ציוד להכנת הקרקע

 ציוד לעיבוד הקרקע

 ציוד למשק החלב

ח"ציוד להאכלת בע  

מיון ועיבוד זרעים, ציוד לניקוי  

 ציוד השקייה

http://comtrade.un.org/db/
http://www.nrg.co.il/online/16/ART1/544/024.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3365680,00.html
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בתחום עדיין גבוה מאוד. צמיחה משמעותית נרשמה גם ביבוא ציוד למיון, ניקוי ועיבוד זרעים 

נרשמה ירידה משמעותית בהיקף היבוא של ציוד  2102-ל 2110(. מנגד, בין 03%וקטניות )

(, בין היתר על רקע גידול בעלויות התפוקה ויבוא מוגבר של מוצרי חלב -37%למשק החלב )

 ממדינות זרות, בעיקר מארה"ב.

 

 

 

  טכנולוגיה מישראל-יבוא של מוצרי אגרו

מיליון דולר בשנה.  03-, ישראל מייצאת למקסיקו ציוד חקלאי בהיקף של כ2102נכון לשנת 

 .0.2%צמח היצוא מישראל למקסיקו בקצב שנתי ממוצע של  2102-ל 2101בין השנים 

 

 

מיליון  01.3-חלק הארי של היצוא הישראלי למקסיקו כולל ציוד להשקייה, שהיקפו הסתכם בכ

מסך היצוא של ציוד חקלאי למדינה. עוד מייצאת ישראל  73%-, ושיקף כ2102-דולר ב

0.0% 

17.3% 

-66.7% 

0.1% 

43.4% 
48.4% 

ציוד להכנת  
 הקרקע

ציוד לעיבוד  
 הקרקע

ציוד למשק  
 החלב

ציוד להאכלת  
 ח"בע

מיון  , ציוד לניקוי
 ועיבוד זרעים

 ציוד השקייה

 לפי סוג ציוד, השינוי ביבוא למקסיקו
0040-0001 

$10,749 

$7,260 

$12,324 $12,576 
$13,357 

2110 2115 2101 2100 2102 

 יצוא ציוד חקלאי מישראל למקסיקו
 (באלפי דולרים)
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 0.0( וציוד להאכלת בעלי חיים )2102-מיליון דולר ב 0.5יקו ציוד לעיבוד הקרקע )למקס

 (.2102-מיליון דולר ב

 
  omtradeCUNמקור: 

 

בסך היצוא הישראלי של ציוד לעיבוד הקרקע  931%נרשם זינוק של  2102-ל 2110בין 

. גידול משמעותי של 2102-מיליון דולר ב 0.5-לכ 2110-דולר באלף  311-למקסיקו, מכ

 0.0-לכ 2110-אלף דולר ב 901-נרשם גם ביצוא של ציוד להאכלת בע"ח, שצמח מכ 017%

. זינוק משמעותי של מאות אחוזים נרשם גם ביצוא של ציוד להכנת 2102-מיליון דולר ב

 .2102-אלף דולר בלבד ב 03-כ -די הקרקע, אולם עדיין מדובר בהיקפים כספיים נמוכים למ

 

מאפשר ליצואנים  2101-התיקון להסכם הסחר בין ישראל למקסיקו שנכנס לתוקף ב

. סחורות העוברות טעינה מחדש, לאחר פריקה במדינת הבינייםישראלים להכניס למקסיקו 

הסכם סחר חופשי עם מקסיקו שחתומה על במדינת ביניים  עוברתהלפי התיקון, סחורה 

תישאר פטורה ממכס גם ביצוא ממדינת  – ומדינות אירופה ארה"ב, קנדה כמו - שראלוי

לשלוח למקסיקו הביניים למקסיקו. למעשה, התיקון מאפשר ליצואנים ישראלים לשלוח 

מאפשר  בזמן ובכמויות הרצויות. הסעיף החדש בהסכםם בארה"ב מחסנימ תסחורה ישראלי

המעניק  ,בתוך מדינות ארה"ב כמעט כמו מסחר פנימילהתייחס למסחר עם מקסיקו ליצואנים 

 אחרים ממדינות קרובות יותר למקסיקו.יתרון יחסי מול יצואנים  םהל

 

  לשוק בכניסה וסיכונים הזדמנויות

השנים האחרונות פגעה בענף  21פתיחת השוק המקסיקני לתחרות בינלאומית במהלך 

החקלאות המקומי, שנשאר מפגר מבחינה טכנולוגית בהשוואה לשווקים מתחרים. בנוסף, 

צמצום התמיכה הממשלתית בחקלאות מקשה אף היא על יכולת החקלאים להשקיע בציוד 

נראה כי ממשלת מקסיקו הציבה לעצמה כיעד לקדם את הרמה הטכנולוגית  מתקדם. מנגד,

בענף, מגמה הניכרת בתוכניות הממשלתיות לשנים הקרובות. יצואנים של ציוד חקלאי 

 .משרד החקלאות המקסיקנימישראל יכולים ליהנות מתוכניות אלה, המפורטות באתר של 

ציוד לעיבוד  
 הקרקע
 ציוד למשק החלב 00%

0% 

 ח"ציוד להאכלת בע
0% 

 ציוד השקייה
77% 

 יצוא ציוד חקלאי מישראל למקסיקו
 לפי תת ענפים עיקריים, 0040-ב

http://comtrade.un.org/db/
http://www.sagarpa.gob.mx/agricultura/Paginas/Agricultura.aspx
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ידי -טכנולוגיה במקסיקו כמעט ואינה קיימת. השוק נשלט על-התחרות המקומית בענף האגרו

חברות בינלאומיות גדולות, המפעילות נציגויות במדינה ונהנות מיתרון הגודל. הסכם הסחר 

וים ליצואנים מישראל. , מעניקים יתרון מס2101בין ישראל למקסיקו, ובפרט התיקון משנת 

בנוסף, המוניטין של ישראל כמרכז לחדשנות בתחום החקלאות עשוי להקל על החדירה 

 לשוק המקסיקני.  



 

 3102נובמבר  -, מכון הייצוא הכלכלית היחידה

 

Pa

ge | 

97 

 

 

 טכנולוגיה-האגרו בתחום מובילים שחקנים

הן  במקסיקוהחברות העיקריות הפעילות בתחום הציוד החקלאי כפי שצויין במהלך המחקר, 

 יצרניות בינלאומיות. 

( מספק באתר האינטרנט שלו קישורים למפיצים SAGARPAמשרד החקלאות המקסיקני )

 Massey)המחזיקה במותגים  AGCO-העיקריים של ציוד חקלאי במדינה, בהם ג'ון דיר ו

Fergusson ו-Allis Chalmers,מארה"ב ) CNH  המחזיקה במותגים(Case ו-New 

Holland הנמצאת בשליטת פיאט מאיטליה, וכן היצרנית המקומית ,)AMSSA . 

 

 AGCOשם החברה: 

 Massey Ferguson ,Challenger ,Fendtמותגים עיקריים: 

 דולר מיליון 5,532: 2102-מכירות ב

מדינות. פעילות ייצור בברזיל  001-נציגים ומפיצים עצמאיים בכ 3,091פרישה עולמית: 

 ובארגנטינה.

תוכניות ממשלתיות  
לשדרוג הרמה  

הטכנולוגית בענף  
החקלאות בשנים  

 הקרובות

התיקון להסכם הסחר  
בין ישראל למקסיקו  
משפר את הגמישות  
של יצואנים ישראלים  

 למדינה

היעדר תחרות מקומית  
ועלייה של עשרות  
אחוזים ביבוא ציוד  

חקלאי בשנים  
 האחרונות

 הזדמנויות
השוק נשלט בעיקר על  
ידי שחקנים בינלאומיים  

גדולים עם נציגויות  
 מבוססות במדינה

ענף החקלאות  
המקסיקני סובל  

מתחרות עזה מצד 
יבואנים של סחורות  

 חקלאיות

מספר רב של חקלאים  
קטנים שאינם יכולים  

לבצע השקעות  
משמעותיות בציוד  

 מתקדם

 אתגרים

http://www.masseyferguson.com/NA/MX/1720.aspx
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 John Deereשם החברה: 

 John Deereמותגים עיקריים: 

 מיליון דולר 33,097: 2102-מכירות ב

 0-בארגנטינה ו 2נציגויות בברזיל,  7מדינות.  31-יגויות ביותר מנצ 010פרישה עולמית: 

 בצ'ילה

 

 

 CNHשם החברה: 

 Case ,New Holland ,Steyrמותגים עיקריים:  

 מיליון דולר 05,027: 2102-מכירות ב

 מפעלי ייצור בברזיל 9מדינות.  071-נציגויות בכ 00,011פרישה עולמית: 

 

 מקומיות טכנולוגיה-אגרו חברות

 חום פעילותת שם החברה

nternationalIAMSSA  
חברה מקסיקנית לייצור והפצה של ציוד חקלאי, 

-ו aseC ,olosoCמשווקת את המותגים 
riunfoT 

isonB 
חברה מקסיקנית לייצור והפצה של מכונות 

 מדינות 20-בתחום החקלאות, עם נוכחות ב

imballK 
-חברה מקסיקנית לציוד חקלאי שנוסדה ב

 , משווקת ציוד במרכז ודרום אמריקה0533

otonF 
מקסיקנית לייצור משאיות, אוטובוסים חברה 

http://dealerlocator.deere.com/servlet/
http://amssainternational.com.mx/empresa.html
http://amssainternational.com.mx/empresa.html
http://www.bison.com.mx/index.php/en/
http://www.bison.com.mx/index.php/en/
http://kimball.com.mx/
http://kimball.com.mx/
http://www.fotonmexico.com/
http://www.fotonmexico.com/
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 וטרקטורים

BMI 
יצרנית מקסיקנית של ציוד לחקלאות ומפיצה 

-ו AGCOשל ציוד חקלאי מתוצרת ג'ון דיר, 
CNH 

Grupo san bernardino 
יצרנית מקסיקנית של ציוד לחקלאות ומפיצה 

 AGCOשל ציוד חקלאי מתוצרת 

Swissmex 
 עם יותר  יצרנית מקסיקנית של ציוד לחקלאות

עובדים. משווקת בעיקר ציוד ריסוס  911-מ
 וציוד נלווה לטרקטורים

 

 

  

http://www.bmiproductosagricolas.com.mx/
http://www.bmiproductosagricolas.com.mx/
http://www.gruposanbernardino.com/
http://www.gruposanbernardino.com/
http://www.swissmex.com/SwissMexCMS/Empresa.aspx
http://www.swissmex.com/SwissMexCMS/Empresa.aspx
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 הזדמנויות, שחקנים, מגמות ופוטנציאל סחר - ענף הרכב

  רקע

  מקסיקו היא יצרנית הרכב השמינית בגודלה בעולם, ויצואנית הרכב הרביעית בגודלה

 בעולם

  מתפוקת  00%-מסך התמ"ג של המדינה וכ 3.3%תעשיית הרכב המקומית מהווה

 הייצור 

  מסך היצוא רכבים ממקסיקו  30%-רבה בארה"ב: כלתעשיית הרכב המקומית תלות

 מיועד לשווקי ארה"ב

  מקסיקו היא היצואנית החמישית בגודלה בעולם בתחום חלקי רכבים, והמכירות

; לצד היצוא, המדינה היא גם 2103עד סוף  0%-3%-בתחום זה צפויות לצמוח ב

 יבואנית משמעותית של רכיבי רכב ותופסת את המקום השישי בעולם

 לאומיים; אסטרטגיות הכניסה תלויות במידה רבה -שוק נשלט על ידי תאגידים רבה

 בשיתוף פעולה עם יצרני רכבים וחלקי רכב בינלאומיים

  הממשלה הציבה את המשך הצמיחה בענף זה כיעד מרכזי, ותפעל לעידוד שיפור

מנת לאפשר לשחקנים המקומיים -התשתיות הטכנולוגיות ותמריצי השקעה על

 ת בשוק הבינלאומילהתחרו

 

 רכבה תתעשיי לעידוד מרכזיות תכניות

", שמטרתה לחזק את יסודות 2121השיק משרד הכלכלה את תוכנית "חזון  2102בשנת 

 תעשיית הרכב במקסיקו

 מורכבת מארבעה עמודי תווך: 2121תוכנית חזון 

o הסדרת נהלים ותהליכים ליבוא של רכבים משומשים חיזוק השוק המקומי : 

o יצירת תמריצים להשקעות בחברות מקומיות שיפור הסביבה העסקית :

 בתעשיית הרכב, עידוד כוח אדם איכותי להשתלב בתעשייה

o נות נוספות : ניסיון לגוון את היצוא למדישיפור גישה לשווקים בינלאומיים

 מעבר לארה"ב; חתימה על הסכמי סחר להרחבת הגישה לשווקים

o יצירת תשתיות ותמריצים לעידוד יוזמות קידום מחקר, טכנולוגיות וחדשנות  :

 טכנולוגיות ומחקריות הקשורות בתעשייה

 

 גמותומ השוק גודל

  הרכב שוק

תעשיית הרכב במקסיקו מהווה חלק חיוני מכלכלת המדינה, ומצליחה לשמור על אחוזי 

צמיחה יציבים. גם בשנות המשבר העולמי, בהן נפגעה התעשייה, נרשמה התאוששות 

מיליון רכבים. היתרונות המשמעותיים  2.9-ייצרה מקסיקו מעל ל 2100מהירה יחסית. בשנת 
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שכר וייצור נמוכות יחסית, לצד הטבות סחר במסגרת  של מקסיקו בתעשייה כוללים עלויות

 . NAFTAהסכמי סחר חופשי, בדגש על 

 

 Mexican Association of Automotive Industry (AMIA):  מקור

ארה"ב וקנדה.  -למרות הצמיחה בתעשייה, השוק תלוי במידה רבה בשותפי הסחר מצפון 

מכאן, שתעשיית הרכב במקסיקו עשוייה להידרדר במהירות במקרה של הרעה כלכלית 

בארה"ב ובקנדה. השחקנים הפעילים בתחום ערים לבעיה, ומשקיעים מאמץ בפיזור 

אירופה ואמריקה לטינית. מאמצים אלה כבר הסיכונים דרך התרחבות לשווקי יצוא חדשים ב

ביצוא של רכבים לשכנות בדרום אמריקה וצמיחה  91%נשאו הצלחה, עם צמיחה של מעל 

 ביצוא למדינות אירופה.  21%-של מעל ל

 את שוק הרכב במקסיקו ניתן לחלק לשתי קבוצות של שחקנים:

 וכדומה( GM ,Ford)מספר מצומצם של שחקנים שכולם זרים  - (OEM)( יצרני הרכב 0

( יצרני חלקי רכב: במדינה פועל מספר רב של יצרני חלקי רכב מקומיים, אך השחקנים 2

פי משרד הכלכלה -לאומיים. על-הגדולים בתחום זה הם חברות בת של תאגידים רב

 יצרנים של חלקי רכב.  311-המקסיקני, במדינה פועלים יותר מ

. 2100-מיליארד דולר, נכון ל 09.3-ב מוערךה שווי השוק של תעשיית חלקי הרכב במדינ

תעשיית חלקי הרכב במדינה רשמה צמיחה בשנים האחרונות, וזאת בניגוד למגמה במדינות 

צפוי מפותחות כמו ארה"ב, יפן ודרום קוריאה, בהן נרשמה דעיכה. קצב הצמיחה במגזר 

 . 2109עד  3%-0%על שיעור שנתי של  לשמור

( מחזיקות Visteon-ו Delphi ,Boschמרבית החברות המובילות במגזר זה בעולם )כמו 

 בחברות בת במקסיקו, שמקיימות קשרים עסקיים עם יצרני הרכב במדינה. 

1,507,527 

2,260,774 

2,557,550 

2,791,292 

2115 2101 2100 2012e

 יחידות   -צמיחה בייצור רכבים

http://export.gov/mexico/leadingindustrysectors/eg_mx_042754.asp
http://export.gov/mexico/leadingindustrysectors/eg_mx_042754.asp
http://mexicotoday.org/article/mexican-automotive-industry-leads-way-automotive-markets-worldwide
http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/04/03/mexico-quinto-productor-mundial-autopartes-ina
http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/04/03/mexico-quinto-productor-mundial-autopartes-ina
http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/04/03/mexico-quinto-productor-mundial-autopartes-ina
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 National Auto Parts Industry Association (INA):  מקור

 

 

  התפלגות יבוא של חלקי רכב )במיליוני דולרים(

 שוני בין השנים 2102-שווי יבוא ב 2100-שווי יבוא ב רכיב

 00.0% 0,557.0 0,703.0 רכיבי חשמל וכבלים

 23.5% 0,901.2 0,200.1 לרכב חלקים שונים

Fuel Pipes 0,337.7 0,337.9 0% 

 00.3% 0,330.9 0,022.3 צמיגים

 1.7%- 0,203.7 0,237.3 מנועים

-21.3% 0,121.5 0,200.2 ציוד אודיו ווידאו  

 37.8% 372.3 007.0 כריות אוויר

אלטרנטורים ומנועים 
 חשמליים

903.3 909.3 13.4% 

 14.5% 909.5 073.7 מצמדים וחלקיו

 22.2% 909.3 003.3 רכיבי פלסטיק לרכב

 INA ,Global Trade Atlas: מקור

35.9 
37.9 

45.1 
45.9 

18.5 

26 

31.8 
33.1 

2115 2101 2100 2012e

 יבוא חלקי רכב  /שווי יצוא
 (במיליארדי דולרים)

 יבוא יצוא

http://export.gov/mexico/leadingindustrysectors/eg_mx_042754.asp
http://export.gov/mexico/leadingindustrysectors/eg_mx_042754.asp
http://www.claut.com.mx/proveedorautomotriz/images/Descargas/INA-Completa.pdf
http://www.claut.com.mx/proveedorautomotriz/images/Descargas/INA-Completa.pdf
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  לשוק בכניסה וחסמים הזדמנויות

ישראל חתומה על הסכם סחר חופשי עם מקסיקו, לצד מדינות צפון אמריקה, מרבית מדינות 

 אמריקה לטינית, אירופה ויפן. 

יקו, בפרט מאז תהליכי מכניסה נוחה יחסית לשוק במקס נהנותחברות ישראליות 

. החוק המכתיב את כללי ההשקעה 51-הליברליזציה שעברה המדינה במהלך שנות ה

. בעבר קבע החוק כי חברה Foreign Investment Law-במדינה על ידי ישויות זרות הוא ה

-. סעיף זה בחוק שונה ב05%העוסקת בייצור לא תהיה בבעלות זרה העולה על שיעור של 

 מהחברה.  011%צרני הרכב, וכיום הוא מאפשר בעלות זרה של , בלחץ י0555

, אסטרטגיות הכניסה הטובות ביותר לשוק מקומייםפי המלצות של משרדי ייעוץ -על

המקסיקני כוללות הקמה של ישות משפטית במדינה, מיזוג עם חברה קיימת או שותפות 

אסטרטגית עם חברה מקומית. ללא קשר לאסטרטגיה שבה בחרה חברה המחליטה לפעול 

, 2117במדינה, רצוי להבין את ההטבות הקיימות עבור משקיעים זרים במקסיקו. מאז 

ממשלת מקסיקו פועלת על מנת לעודד השקעה במשק, בדגש על תחומים בהם מועבר ידע 

 טכנולוגי ייחודי. 

מומחים סבורים כי קיימת הזדמנות ליצרני חלקי רכב מקומיים לאור המגמה של עליית מחירי 

הייצור במדינות מערביות. על מנת לנצל את ההזדמנויות בתחום, חברות מקומיות ייאלצו 

את היתרונות שלהם לעומת יצרנים במדינות אסיה. שני תחומים בהם נהנים היצרנים  להפגין

, תחומים (powertrain)ושלדת רכב  (interiors)במקסיקו מניסיון וידע הם רכיבים פנימיים 

הדורשים ידע טכנולוגי נמוך. יצרנים מקומיים יידרשו להמשיך לשכלל את הייצור של רכיבים 

 הצמיח את הייצור. אלה על מנת לשמר ול

יתר על כן, קיימת הזדמנות בהרחבת כושר הייצור של יצרנים מקומיים בתחום האלקטרוניקה 

בשוק רכיבי האלקטרוניקה  7%. כיום מקסיקו מחזיקה בנתח מזערי של (electronics)לרכב 

לרכב בעולם. יצרנים יידרשו לאמץ טכנולוגיה חדשה לייצור בתחומי האלקטרוניקה לשלדה 

(powertrain electronics ומערכות בטיחות אלקטרוניות, כגון מערכות )anti-braking 

system . 

בנוסף לשיפור הייצור הטכנולוגי של המדינה, ממשלת מקסיקו העמידה את קידום המו"פ 

בתחום הרכב כיעד, וזאת במטרה לשמר על התחרותיות שלה בשוק. הממשלה צפויה לקדם 

ל מנת לעודד חברות בינלאומיות ומוסדות השכלה מקומיים מספר יוזמות והשקעות ע

להשקיע משאבים בתחום זה. קיימת הזדמנות משמעותית עבור חברות ישראליות בעלות 

 ידע בתחום המבקשות לשתף פעולה עם שחקנים מקומיים. 
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המשך עליות מחירי  
ייצור יגביר את  

הביקוש למיקור חוץ  
 למדינה

יצרני רכבי ישאפו  
להגביר את היבוא  

של חלקי רכב  
 ממקסיקו

יצרני רכב מקומיים  
יידרשו לשפר את  

התפוקה הטכנולוגית  
 שלהם

 הזדמנויות
הביקוש נשלט על ידי  
מספר מצומצם של  

-יצרני רכב רב
 לאומיים

קיימת תלות בבישוק  
מצד מדינות צפון  

 אמריקה

 אתגרים
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  מובילים שחקנים מיפוי

 ,General Motors, Chrysler, Ford, Nissanיצרני רכב גדולים לרבות  5במדינה פועלים 

Fiat, Renault, Honda, Toyota, Volkswagen .02 21-מותגי רכב מיוצרים במדינה ב 

 .Daimler-ו Nissanד מפעלים, כאשר צפויה התרחבות פעילות מצ

 

 PriceWaterhouseCoopers: מקור

 יצרני חלקי רכב 

 אתר תחום  שם חברה

3M México S.A. de 
C.V. 

 www.3m.com רכיבים חיצוניים ופנימיים

Abastecedora de 
Productos 

Automotrices 

 aparefacciones@prodigy.net.mx חלקי גומי לרכב

Visteon Interiors and 
Electronics 

www.visteon.com 

http://www.pwc.com/mx/es/publicaciones/archivo/2012-05-db-atomotive.pdf
http://www.pwc.com/mx/es/publicaciones/archivo/2012-05-db-atomotive.pdf


 

 3102נובמבר  -, מכון הייצוא הכלכלית היחידה

 

Pa

ge | 

33 

MotorLine Fuel Injection www.motorline.com.mx 

Álvarez Automotriz, 
S.A. de C.V. 

Suspension Motors www.muellesmaf.com 

America Plastic 
Clutch S.A. de C.V. 

 לא זמין חלונות אלקטרוניים

American Car 
Equipment, S.A. de 

C.V. 

Electrical Harnesses לא זמין 

Arcomex, S.A. de 
C.V . 

 www.condumex.com.mx רכיבים אלקטרוניים

Argos Eléctrica S.A.  רכיבי לתאי נהג www.argoselectrica.com 

 

Grupo Bauer Automation and 
production robotics 

www.bauer.com.mx 

Bectronix  מערכותGPS www.Bectronix.com.mx 

Cables Automotrices 
Internacionales S.A 

Manufacturer of 
Mechanical Cables  

www.caisamex.com/ 

Compañía Industrial 
Quezada S.A. de C.V. 

manufacturing, 
marketing and 
distribution of 

automotive parts and 
accessories 

www.quezada.com.mx 
 

Nemak  יצרנית של חלק רכב
ומנועים, בבעלות   פנימיים

 Alphaקבוצה 

www.nemak.com/ 

Automotive Continental 
Mexicana, S.A. de C.V. 

יצרנית מובילה בינלאומית 
 לחלקי רכב

online.com-www.conti 

Magna Ingeniería 
Industrial, S.A. de C.V. 

תכנון וייצור של רכיבים 
 מכניים

magna.com.mx/www. 

Delphi Automotive 
Systems, S.A. de C.V. 

יצרנית בינלאומית מובילה 
 בעולם

www.delphi.com 
 

Motrix רכיבי פילטר ומנועים www.motrix.mx/ 

Henkel Capital, S.A. de 
C.V. 

Adhesive automotive 
technologies 

www.henkel.mx/ 

http://www.caisamex.com/
http://www.caisamex.com/
http://www.nemak.com/
http://www.nemak.com/
http://www.conti-online.com/
http://www.conti-online.com/
http://magna.com.mx/
http://magna.com.mx/
http://www.motrix.mx/
http://www.motrix.mx/
http://www.henkel.mx/
http://www.henkel.mx/
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 הזדמנויות, שחקנים, מגמות ופוטנציאל סחר -ICT-ענף ה

  רקע

 ווי השוק של מגזר הש-IT מיליארד דולר,  09.9 -במדינה נע סביב שווי מוערך של כ

 2107עד  9.0%וצפוי לצמוח בקצב של 

 מקיסקו צפויה לחוות צמיחה בתחום ה-ICT  לאור מגמת המיקור חוץ של שירותיIT 

 הרווחת בארה"ב השכנה

 מהביקוש של שירותי  21%-הממשלה מהווה כIT  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 

  וגיות חדשות הטלקום במדינה רושם צמיחה גם הוא, בעיקר לאור אימוץ טכנולסקטור

. המשך התפתחות המגזר במדינה תלוי במידה רבה Broadbandוחדירה גוברת של 

ביכולת הממשלה להציג רפורומות לטיפול בריכוזיות ובהיעדר תחרות ממנה סובל 

 המשק המקסיקני שנים רבות

 

  ICT-ה תעשיית לעידוד מרכזיות תכניות

 מסך הצריכה של שירותי  21%-המגזר הציבורי אחראי לICT במקסיקו 

 

  מיליון דולר על מנת  009לדוגמא: המדינה השיקה תכנית בעלת תקציב מוערך של

 בתוך מוסדות חינוך ITטכנולוגיות  לשלב

 

  הממשלה היא הצרכנית המשמעותית ביותר עבור שירותיICT  ותפקידה המרכזי

הממשלה גחלק מכך, נמצאת שנים הקרובות. הצפוי להימשך בחמש כצרנית בענף 

, הצפויה להיות אף היא מנוע e-government ה לקידוםשל יוזמ הבעיצומ כיום 

 המקומית.  ICT-צמיחה עבור תעשיית ה

 

  הממשלה, בשיתוף עם גופים בינלאומיים כגון הבנק עולמי, פועלים על מנת לקדם

. מרבית התכניות, כגון ITאת משאבים שעומדים לרשות יזמים להקמת חברות 

MexicoFirst פועלים במתכונת ,Private Partnerships Public צירי הפעולה .

עבור לימודי המחשב  םלסטודנטי, עידוד מלגות ITהעיקריים הינם הקמת פארקי 

 וכדומה

 

 

 

https://blogs.worldbank.org/category/tags/mexicofirst
https://blogs.worldbank.org/category/tags/mexicofirst
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 ומגמות השוק גודל

 IT-ה שוק

מיליארד דולר, נכון  09.9במדינה עומד על כמעט   IT-שוק ה, שווי BMIפי חברת המחקר -על

. 2107מיליארד דולר עד  21.2. השוק צפוי לצמוח בשנים הקרובות ויגיע לשווי של 2102-ל

מסך  0.2%מהווה כיום  IT-שוק ה

 התמ"ג במדינה. 

המקומית נהנית   ICT-תעשיית ה

מצמיחה גם לאור השכנות לארה"ב 

ותמיכה אל  IT ומגמות של יצוא שירותי

המשק המקסיקני לאור עלויות השכר 

הנמוכות )יחסית(. לאור האמור לעיל, 

המדינות הצפוניות במקסיקו הן בעלות 

הפוטנציאל הרב ביותר עבור ספקי 

 )ראה מפה(. ICT -שירותים בענף ה

 

 IT-ה םבתחו מכירות

 39%-מתבסס על שלושה תחומים עיקריים: חומרה, תוכנה ושירותים. כ IT-ענף ה

-ים, בעוד שתחום החומרה אחראי לכהמקומי הן בתחום השירות IT-מהמכירות בענף ה

בלבד מסך המכירות  00-05%-מכלל המכירות בענף.  תחום התוכנה מניב כיום כ 03%

 בענף.

. הצמיחה העיקרית נרשמת לאור IT-מהוות קרוב למחצית משוק ה החומרהמכירות בתחום 

 00%-כהעליות בביקוש למחשבים אישיים; הביקוש בתחום זה צפוי לצמוח בקצב יפה של 

לאור העלייה בהכנסות של האזרח הממוצע וככל שתשתיות האינטרנט במדינה תוכלנה 

 לספק רוחב פס רחב יותר.
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 Business Monitor Internationalמקור: 

, מקסיקו נשענת על יבוא ורכש באמצעות חברות אמריקאיות. תופעת זיופי התוכנהבתחום 

, הרבה מעל 33%-פים בתוכנה עומד על כתוכנה היא חמורה במדינה וכיום שיעור הזיו

-אחרות; חברות הפועלות במדינה צריכות לנקוט באמצעים על OECDהממוצע של מדינות 

 מנת למנוע גניבה של קניין רוחני וזיוף של מוצריהן. 

תחומי תוכנה בהם צפויה צמיחה נוגעים לצורך בייעול תהליכים עסקיים עבור תאגידים 

גדולים וכן עבור בתי עסק קטנים יותר. דו"ח 

BMI  מצביע על התעניינות גוברת בממשקי

ERP (Enterprise Resource Planning ,)

Business Intelligence ,Supply Chain 

Management  .וכדומה 

במקסיקו,  IDCפי ניתוח של חברת -על

תאגידים צפויים להקצות משאבים ליישומים 

(applications) כלים ,(tools) אבטחה ,

 , כאשר ההוצאה על כל אחד מהתחומים תהיה שווה.(infrastructure & security)ותשתיות 

אור עדיין נמצאים בשלב התחלתי במקסיקו, בעיקר ל (Cloud Computing)שירותי ענן 

הלא מפותחות במדינה. עם זאת, יש לציין כי על פי סקר  Broadband Internet-תשתיות ה

מהתאגידים במדינה ציינו כי ערכו פיילוט עבור מעבר הפעילות שלהם  91%-שוק עדכני, כ

 לענן ויש לשים לב לצמיחה אפשרית בתחום זה. 

 תעשייה לפי IT למוצרי ביקוש

וצמיחתו תלויים במידה רבה בתפקוד של תעשיות שונות במשק  IT-ש בסקטור ההביקו

 המקומי, בהן פועלים הלקוחות הפוטנציאליים. 

92,770 

37,711 

70,646 

96,705 

39,789 

74,307 

117,438 

47,602 

92,704 

 ITשירותי  תוכנה   חומרה  

 IT-מכירות בתחום ה
 (שווי ותחזית במיליוני פסו מקסיקני) 

2102 2013f 2017f

 :צפויה צמיחה

:צפויה צמיחה  
4.8% 

: צמיחה צפויה  
5.6% 
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 Select Business Consultancy (2012)מקור: 

פי ניתוח שנערך על הסקטורים המובילים בכלכלת מקסיקו, מיזמי תעשייה וייצור הינם -על

 00%-במגזר הפרטי )אחראים ל ITהצרכנים המשמעותיים ביותר של שירותי ומוצרי 

ידי שחקנים זרים בחלק -מהתמ"ג(. מרבית השחקנים במגזר הינם זרים או נתמכים על

 מפעילותם הגלובאלית. 

 הטלקום שוק

 23.3הכנסות של , תעשיית הטלקום במדינה רשמה OECD-מקיף של ה דו"חפי -על

מסך התמ"ג של  3.0%מהווות  2102. ההכנסות בשוק במהלך 2100-מיליארד דולר ב

מהתמ"ג  0.9%, אז היוו 2111המדינה, ומשקפות מגמת צמיחה יציבה ומתמשכת מאז שנת 

 בלבד.  

 מגמות בולטות בתחום הטלקום המקומי: 

 שחרור רוחב פס הגברת התחרות: המשרד לענייני תקשורת השיק מספר מכרזים ל

על מנת לאפשר לשחקנים חדשים להתמודד בשוק וכך להוריד מחירים. מגזר 

' הממשלה פועלת להגביר את 51-הטלקום במדינה סובל מריכוזיות ומאז שנות ה

 התחרותיות בשוק ללא הצלחה רבה.

 חדירת חבילות טריפל-( פלייTriple Play חברות כבלים במדינה מתכוונות להציע : )

 טלפוניה לצד השירותים המוצעים כיום )הכוללים תוכן טלוויזיוני ואינטרנט(. שירותי

  חדירתBroadband Internet 00%: אחוז החדירה כיום הינו נמוך יחסית ועומד על 

 בלבד. קיימת הזדמנות לטכנולוגיות תומכות עבור צמיחה בתחום זה.

ון לאספקת שירותי טלפוניה חברות בעלות רישי 29-בתחום הטלפוניה הקווית ישנן יותר מ

חברות המספקות שיחות בינלאומיות. חשוב לציין כי נתח מרכזי של השוק  32-מקומיים ו

. במקביל, החדירה המתמשכת América Móvilבבעלות  Telemexנשלט על ידי חברת 

ושל השימוש באינטרנט מאפשרת לחברות שאינן מפעילות שירותי   Broadbandשל

 . VoIPרותים מתחרים באמצעות טכנולוגיית טלפוניה להציע שי

3730 

2370 

1660 
1440 1340 

574 

 בריאות חינוך מסחרי פיננסי שירותים תעשייה וייצור

 לפי מגזר ITשווי הוצאות 
 (במיליוני דולר)

http://www.oecd.org/sti/broadband/50550219.pdf
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 COFETEL :מקור

 

, והוא נמוך ביחס למדינות 03%אחוז החדירה של השימוש בסלולאר במקסיקו עומד על 

אחרות באמריקה לטינית, כגון ארגנטינה וקולומביה. בדומה לכל תעשיית הטלקום, הצמיחה 

בשוק זה תלויה במידה רבה ביכולת הרגולטור לעודד תחרות ולאלץ את ענקית הטלקום 

America Movil י בשימוש בשירותיה.להנמיך את תעריפ 

 COFETEL :מקור

Telmex 
80% 

Axtel 
5% 

 אחרים
09% 

 %0040( -ב)נתח שוק  -שחקנים מובילים בשוק הטלפוניה קווית 

Telcel 
68% 

Movistar 
20% 

Iusacell/Unefon 
8% 

Nextel 
4% 

 (0040)נתח שוק  -שחקנים מובילים בשוק הטלפוניה הסלולארית 
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  לשוק בכניסה וחסמים הזדמנויות

התפתחויות בכלכלת מקסיקו מייצרות השלכות על ערוצי ההפצה והמודלים העסקיים 

פי חברת ייעוץ מקומית במדינה, חברות רבות -. עלICTבשימוש של חברות וספקי שירות 

 as)עוברות ממכירת פתרונות תוכנה/חומרה ישירות ללקוח למודל של מכירת מוצר כשירות 

a service)מדינות אירופה וצפון אמריקה ומחייב יצירת קשרים עם . מודל הזה פופולארי ב

 חברות/אינטגרטורים מקומיים כשותפים מקומיים.

וכן בפתרונות ענן  (storage)יש לציין כי ככל שהמודל יתפשט יגבר הצורך בפתרונות אחסון 

 בטווח הזמן הבינוני. 

בתחום הטלקום, הזדמנות החדירה לשוק תלויות במידה רבה בהמשך אימוץ טכנולוגיות 

Broadband ובמידת התחזקות מגמת הניידות  (mobility)  כפי שנראה במדינות אחרות

 בעולם. 

 

 

 ICT-ה וםבתח נוספות והזדמנויות מגמות

 המגזר הציבורי ימשיך להוות כחמישית מסך שירותי ה-ICT   במדינה ומסתמנות

 E-governmentהזדמנויות להשתלבות בתחום החינוך וביוזמות 

  המשך ביקוש וצמיחה עבור יחידות קצה, מחשבים ניידים ותשתיות מחשוב ככל

 שהתשתיות במדינה מתקדמות

  מגזר התעשייה והייצור מהווה לקוח משמעותי לשירותיIT  במקסיקו, בדגש על

בינלאומיות. חברות ישראליות בעלות פתרונות  מפעלים הפועלים בחסות חברות

וייעול תהליכי עבודה עשויות למצוא הזדמנויות בקרב  ERPתוכנה וחומרה לתחומי 

 לקוחות מסוג זה

-צמיחה בתשתיות ה
IT   וטלקום במדינה

שנים   9-צפויה ב
 הקרובות

עידוד ממשלתי  
-להרחבת מגזר ה

ICT 

הגברת מיקור חוץ  
  ITשל שירותי 

 ב השכנה"לארה

 הזדמנויות
שוק טלקום ריכוזי  
וחסר תחרותיות  

המקשה על חדירה  
 של שחקנים חדש

תופעה נרחבת של  
שימוש בתוכנות  

ובמוצרים מזויפים  
(Counterfeit) 

תלות בשוק  
האמריקאי הן  

מבחינת צמיחה והן  
 מבחינת היקף היצוא

 אתגרים
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  הדרישה ליישומיCRM ו-Business Intelligence  צפויה לצמוח בעתיד הקרוב

 לאחר שהשוק יגיע לבשלות בפתרונות הפשוטים

 

 הטלקום בסקטור מובילים שחקנים מיפוי

 בעלות פרטים שוק יעד שם חברה

Telcel 

 

 $11Bהכנסות:  סלולארי

 %35נתח שוק: 

America Movil 

TelMex $6.3הכנסות:  טלפוניה קווית/אינטרנטB 

 84.5%נתח שוק: 

America Movil 

Movistar $1.8הכנסות:  סלולאריB 

 21%נתח שוק: 

Telefónica Móviles 
Mexico 

Nextel $2הכנסות:  סלולאריB 

 4%נתח שוק: 

NII Holdings 

Iusacell  /טלפוניה קווית
 סלולארי

 $1.2Bהכנסות: 

 8%נתח שוק: 

G. Salinas/ 
Televisa (50%-

50%) 

Axtel %9נתח שוק:  טלפוניה קווית Citigroup (10%), 
 ואחרים

Bestel טלפוניה קווית  Televisa (100%) 

Telecom CFE בבעלות המדינה  תקשורת תאגידית 

 

 IT-ה בסקטור מובילים שחקנים מיפוי

, הן חומרה והן תוכנה, ICTבדומה למדינות אמל"ט אחרות, התעשייה המקומית לשירותי 

הינה חלשה יחסית. לפי עדויות של משרד המסחר המקומי, שוק החומרה נשלט על ידי 

(. חברות אלה פועלות Lenovo( ואסיאתיות )כגון Dellחברות מובילות אמריקאיות )כגון 

 עות חברות מקומיות שסוחרות בסיטונאיות ומתחזקות את ערוצי ההפצה. באמצ

שומרות על  SAP-ו Microsoftהמצב דומה בתחום התוכנה כאשר חברות בינלאומיות כגון 

נוכחות פיזית במדינה ומשתלבות בשוק באמצעות שיתופי פעולה על מנת להרחיב את צירי 

 המכירות.

 

http://www.telcel.com/portal/home.do
http://www.telcel.com/portal/home.do
http://www.telmex.com/mx/paises/pais.jsp
http://www.telmex.com/mx/paises/pais.jsp
http://www.movistar.com.mx/
http://www.movistar.com.mx/
http://www.nextel.com.mx/
http://www.nextel.com.mx/
http://www.iusacell.com.mx/
http://www.iusacell.com.mx/
http://axtel.mx/
http://axtel.mx/
http://www.bestel.com.mx/
http://www.bestel.com.mx/
http://www.cfe.gob.mx/ingles/CFE%20Telecom/Pages/CFETelecom.aspx
http://www.cfe.gob.mx/ingles/CFE%20Telecom/Pages/CFETelecom.aspx
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 פרטים שוק יעד שם חברה

Ingram Micro חברת בת של התאגיד האמריקאי שמפיצה  חומרה
 פתרונות חומרה בסיטונאות

Tech Data חברת בת של התאגיד האמריקאי שמפיצה  חומרה
 פתרונות חומרה בסיטונאות

Azerty מפיצה סיטונאית של פתרונות חומרה וציוד   חומרה
 למשרד

CompuSoluciones מפיצה סיטונאית של פתרונות חומרה   חומרה/תוכנה
 ותוכנה

Exel and 
Tecnologia 

Especializada 
da de Asocia

Mexico 

 מפיצה של ציוד תקשורות וחומרה חומרה

Avnet מפיצה של רכיבים אלקטרוניים ופתרונות  חומרה
 חומרה בינלאומית

Temenos פתרונות תוכנה לבנקאות תוכנה 

Microsip מפיצה מקומית של פתרונות תוכנה תוכנה 

Softtek לאומי מקסיקני שמפיץ פתרונות -תאגיד רב תוכנה
 תוכנה

Alestra חברה מקומית שמתמחה בפתרונות טלקום  טלקום/תוכנה
 ודאטה

 

 

 

 

 

 

http://www.ingrammicro.com.mx/
http://www.ingrammicro.com.mx/
https://www.techdata.com.mx/i
https://www.techdata.com.mx/i
http://www.azerty.com.mx/
http://www.azerty.com.mx/
http://www.compusoluciones.com/
http://www.compusoluciones.com/
http://www.avnet.com/en-us/Pages/default.aspx
http://www.avnet.com/en-us/Pages/default.aspx
http://www.temenos.com/contact-us/americas/mexico/
http://www.temenos.com/contact-us/americas/mexico/
http://www.microsip.com/
http://www.microsip.com/
http://www.softtek.com/
http://www.softtek.com/
http://www.alestra.com.mx/
http://www.alestra.com.mx/
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 עסקי שת"פ להרחבת נוספים פוטנציאליים ענפים

 

 : איכות סביבהטכנולוגיות 

. מקסיקו 1103מיליארד דולר בשנת  1.0 -וגודל השוק מוערך בכ 1103בשנת  00% -שוק זה צפוי לרשום גידול של כ

. על כן היא מחויבת בהורדת רמת הפליטות שלה על פי 1101בשנת   general climate change -חתמה על חוק ה

 המגבלות ולוחות הזמנים בחוק זה. 

 

 :במיליוני דולרלהלן טבלה המציגה את גודל השוק 

 

                                                                                   
2013 (est) 2012 2011 2010   

2,465.5 2,215.0 2,176.2 2,072.0 Total Market Size 

1,670.0 1,445.0 1,340.0 1,295.00 Total Local Production 

655.0 520.0 425.5 413.0 Total Exports 

1,450.0 1290.0 1,231.7 1,190.0 Total Imports 
 

 

 : אנרגיה ואנרגיה חלופית

 1112מזה כשנתיים מקסיקו מקדמת תכנית של הפחתת זיהום הסביבה וגיוון מקורות האנרגיה במדינה. כך, בשנת 

במקסיקו נחקק חוק לקידום ולפיתוח השימוש בדלק ביולוגי. החוק מעודד ייצור אתנול ממקורות שונים, כולל אצות, קני 

סולת חקלאית, תעשייתית, אורבאנית וזו מחקלאות סוכר ותירס. כמו כן יותר גם שימוש בשאריות של מנסרות, פ

מסורתית וכן משאריות של יערות. המטרה היא להקטין את יבוא הדלק ולנוע לכיוון ייצור עצמי חליפי לנפט, כאשר כיום 

מתצרוכת הדלק שלה. אמנם למקסיקו יש עתודות נפט, אולם הם אמורים להתרוקן בתוך  11% -נאלצת המדינה לייבא כ

 נים וכן יכולות הזיקוק של מקסיקו הן חלשות מאוד. מספר ש

 

, ביקושים לציוד ושירותים בתחום הגז והנפט צפוי  2.1% -הביקוש לציוד בתחום האנרגיה צפוי לגדול בכ 1103בשנת 

.  תשתיות בתחום הנפט והגז ימשיכו להיות בעדיפות עליונה במדיניותה של ממשלת מקסיקו 01.6% -לרשום גידול של כ

מיליארד דולר לשדרוג  12 -תקציב של כ 1103קבלה בשנת  Pemex. חברת האנרגיה הממשלתית  1102ד שנת ע

 תשתיות וצינורות גז ונפט. 

 

 :במיליוני דולרלהלן טבלה המציגה את גודל השוק 

2013 (est) 2012 2011 2010   

11,350.0 9,999.0 10,159.3 9,781.5 Total Market Size 

4,640.0 4,250.0 4,082.9 3,974.6 Total Local Production 

13080.0 12500.0 12,100.2 11,849.9 Total Exports 

19,790.0 18240.0 18,176.6 17,656.8 Total Imports 
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 ציוד אבטחה ובטיחות ושירותיו

 מיליארד דולר. 3 -מוערך בכ 1101גודל השוק לשנת 

 הענף השני בגודלו באמריקה הלטינית, אחרי ברזיל.ענף אבטחה ובטיחות במקסיקו הינו 

 הממשלה פועלת לצמצום הפשיעה במדינה ולמתן ביטחון לאזרחיה ע"י הגדלת תקציב ובפרט לצרכי האכיפה והחקירה.

הביקוש בענף רב ומגוון וצומח בכל התחומים בעיקר בתחום מערכות המעקב, אבטחה אישית וציוד לאבטחה היקפית. 

מיליארד דולר,  1.1 -ויות רבות בסקטור הציבורי והסקטור הפרטי. היבוא בענף בשנה שעברה הסתכם בכקיימות הזדמנ

 מרבית היבוא מגיע מארה"ב.

 :במיליוני דולרלהלן טבלה המציגה את גודל השוק 

2013e 2012e 2011 2010   

3,139 2,854 2,439 1,933 Total Market Size 

3,106 2,824 2,232 1,892 Total Local Production 

2,567 2,355 2,095 1,954 Total Exports 

2,600 2,385 2,302 1,995 Total Imports 

 

 

 


