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M

exico is een absolute sterkhouder in
Latijns-Amerika. Het is er de tweede
grootste economie, na Brazilië, en de belangrijkste uitvoerder. Zelfs op wereldniveau is Mexico verre van een meeloper als
vijftiende grootste economie. Desondanks
reed het land de afgelopen jaren met de
handrem op. De groei bleef namelijk wat
achter op de verwachtingen.
Met het Pacto por México dat de drie grootste Mexicaanse partijen samen sloten in
2012 is het pad naar een efficiënter Mexico
uitgetekend. Aangespoord door hervormingen in elf sectoren waaronder energie, competitiviteit, de arbeidsmarkt en onderwijs
zien heel wat waarnemers de Mexicaanse
groei met vertrouwen tegemoet.
Dit vertrouwen wordt extra gerechtvaardigd
door het optrekken van de mist rond de toekomstige handelsrelatie tussen Mexico, de

Verenigde Staten en Canada. De drie landen
bereikten in 2018 een nieuw akkoord dat stabiliteit moet brengen in de onderlinge handel. Voor Belgische ondernemers is het in
2018 gesloten principeakkoord omtrent een
heropfrissing van het oorspronkelijke EU –
Mexico akkoord, dat dateert van de eeuwwisseling, dan weer zeer goed nieuws.
Het is in deze context dat het Agentschap
voor Buitenlandse Handel, in samenwerking
met haar partners, de FOD Buitenlandse
Zaken, Flanders Investment & Trade,
Brussel Invest & Export by hub.brussels en
l’Agence wallonne à l’exportation et aux
Investissements étrangers, de gezamenlijke
economische zending van 16 tot 24 februari
2019 naar Mexico organiseert.
Namens het Agentschap en bovenvermelde partners wens ik u veel succes.

Fabienne L’Hoost
Directeur-generaal
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EXECUTIVE SUMMARY

A

ls 15de grootste economie van de wereld en
voorstander van internationale handel is
Mexico een aantrekkelijke bestemming voor bedrijven. Toch bleek de groei de afgelopen twee decennia eerder teleurstellend, zeker in vergelijking
met andere middeninkomenslanden. Met een gemiddelde jaarlijkse stijging van het BBP met 1,95%
tussen 2000 en 2011 sloeg de motor maar niet aan.
Om de Mexicaanse economie voor het eerst
sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw definitief uit de startblokken te doen schieten, sloten
de drie grote Mexicaanse partijen in 2012 een gemeenschappelijk pact, het Pacto por México. De
Mexicaanse autoriteiten zouden een toekomstige
groei van het BBP van 4% tot 5% in het vooruitzicht
stellen, gevoelig meer dan de gemiddelde groei
van de afgelopen decennia. Volgens het IMF zijn
de eerste positieve tekenen al zichtbaar.
Sinds eind 2018 is Andrés Manuel López Obrador,
die beter bekend staat onder het acroniem AMLO,
de Mexicaanse President. De twee belangrijkste
elementen waarmee AMLO campagne voerde,
waren het aanpakken van corruptie en van de inkomensongelijkheid. Beide onderwerpen staan
hoog op het lijstje van internationale organisaties
zoals OESO, maar evengoed op dat van de bedrijfswereld.
Landbouw blijft een cruciale plaats opeisen in de
Mexicaanse economie omdat ongeveer 13% van
de jobs in het land gelieerd zijn aan de primaire
sector. Tegelijk staan deze slechts in voor 3,2%
van de Mexicaanse toegevoegde waarde. Het
aandeel van de industrie in het BBP is er de afgelopen decennia op achteruit gegaan, van 36,2% in
1993 naar 29,6% in 2017. Onder meer het belang
van petroleum is gradueel aan het verminderen.
Met voorsprong de belangrijkste industriële sec-
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tor is de maakindustrie. Deze neemt ongeveer de
helft van de secundaire sector voor zijn rekening.
Mexico is van alle G20-leden de op twee na grootste exporteur van medium en hightech geproduceerde goederen, gemeten als percentage van het
BBP, net achter Zuid-Korea en Duitsland. De tertiaire sector, de sector van de diensten, staat met
een aandeel van 62,8% tot slot in voor het leeuwendeel van de Mexicaanse toegevoegde waarde.
Voornamelijk handel is een sterkhouder.
De macro-economische parameters staan al een
hele tijd op groen. De afgelopen twintig jaar was
de inflatie zeer stabiel. In 2017 bedroeg deze door
uitzonderlijke maatregelen 6%, hetgeen meteen
de grootste prijsstijging sinds 2001 was. Naar ieders verwachting zal de inflatie tegen 2019 echter opnieuw stabiel rond de 3% liggen. Dankzij de
relatieve inflatoire rust van de afgelopen 20 jaar
moest de rentevoet geen grote schommelingen
ondergaan. Toch zorgde de verzwakking van de
Mexicaanse peso (MXN) in de afgelopen jaren tot
een graduele stijging van de rente.
De Mexicaanse munt is immers sinds 1994 vrij zwevend en lijdt sinds een aantal jaren onder een dalende waarde, een fenomeen dat ook gezien wordt
bij munten van andere opkomende economieën.
Bovendien blijft de wispelturige verhouding met
de Verenigde Staten en de onzekerheid rond het
beleid van de nieuwe Mexicaanse President de
munt parten spelen. De geruststellende voorraad
aan buitenlandse reserves kan als buffer dienen
mocht de munt in de komende jaren verder aan
waarde verliezen.
Deze reserves zijn onder meer te danken aan de
grote commerciële openheid die Mexico heeft
naar de buitenwereld toe. De Mexicaanse handel
met het buitenland groeide van 118 miljard USD in

1993 naar 829,9 miljard USD in 2017. Een belangrijke motor van deze op het buitenland gerichte politiek was de deelname aan vrijhandelsakkoorden.
Mexico heeft 13 vrijhandelsakkoorden met meer
dan 45 landen.
In 2018 werd een principeakkoord bereikt met de
EU rond een nieuwe handelsovereenkomst die
de vorige versie uit 2000 moet vervangen. Dit
zal zorgen voor het wegnemen van meer non-tarifaire handelsbelemmeringen, het verlagen van
de invoerrechten op bijkomende producten, het
beschermen van geografische aanduidingen,
het openen van nieuwe markten in diensten en
overheidsopdrachten en het beschermen van
Europese investeringen in Mexico.
Eveneens in 2018 werd een nieuw handelsakkoord onderhandeld tussen Mexico, de Verenigde
Staten en Canada. Deze overeenkomst is essentieel voor Mexico. De Verenigde Staten en Canada,
staan in voor 65,4% van de totale buitenlandse
handel van Mexico en zelfs voor 83% van de export. Met beide landen boekt Mexico een sterk
overschot op de handelsbalans. Voor Mexico is
het grootste verschil tussen NAFTA en USMCA
te vinden in de regelgeving rond de productie
en uitvoer van voertuigen. Daarnaast zijn er ook
aanpassingen op het vlak van onder meer landbouwgoederen, digitale diensten en intellectuele
eigendom. Het akkoord moet nog goedgekeurd
worden door de drie betrokken parlementen.

genwoordigde in 2017 81% van de totale export en
76% van de Mexicaanse import.
De Verenigde Staten en Canada zijn al decennialang essentieel voor de uitvoer van Mexicaanse
bedrijven. In 2017 waren beide landen goed voor
82,8% van de totale Mexicaanse uitvoer, terwijl het
aandeel van de EU 5,6% bedroeg. Daar waar 80%
van de Mexicaanse uitvoer bestemd was voor de
Verenigde Staten kwam “slechts” 46,5%, hetzij
194,5 miljard USD, van al hetgeen Mexico invoerde
van de noordelijke buur. Op de ranglijst van leveranciers staat China met stip op 2. Goederen van
de Europese Unie waren in 2017 goed voor 11,6%
van de totale waarde aan goederen die de
Mexicanen in het buitenland aankochten.
Volgens verschillende maatstaven, zoals het
Global Competitiveness Report 2018 van het
Wereld Economisch Forum (46ste op 140 landen)
en de Ease of Doing Business Index 2019 van de
Wereldbank (54ste op 190 landen), is Mexico een
vrij interessante markt om aanwezig te zijn. Punten
waar Mexico sterk op scoort zijn de marktgrootte,
de macro-economische stabiliteit, de toegang tot
krediet en de dynamische zakenomgeving. Het
grootste knelpunt blijft corruptie en de georganiseerde misdaad. Volgens Credendo, de Belgische
openbare kredietverzekeraar, zijn de risico’s om
handel te drijven of investeringen te doen op het
Mexicaanse grondgebied eerder beperkt.

Mexico heeft traditioneel een handelstekort op
haar goederenbalans en op haar dienstenbalans.
De Mexicaanse goederenexport bedroeg 409,4
miljard USD in 2017. De Mexicaanse import had in
2017 daarentegen een waarde van 432,2 miljard
USD. Nooit eerder importeerde Mexico goederen
voor een hogere waarde. De maakindustrie verte-
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INLEIDING

INTERVIEW MET DE AMBASSADEUR VAN MEXICO
IN BELGIË: MAURICIO ESCANERO
18/01/2019

Hoe schat u de economische situatie van Mexico
in?
Met een bevolking van ongeveer 125 miljoen inwoners en een oppervlakte van bijna 2 miljoen
vierkante kilometer is Mexico een zeer aantrekkelijk land voor productieve investeringen en de uitbouw van internationale handel.
Ik benadruk graag de openheid van de Mexicaanse
economie, dat met een netwerk van handelsovereenkomsten een preferentiële toegang garandeert
tot de markten van ongeveer 50 landen. Daarnaast
wijs ik ook op het groeiende belang van Mexico als
een strategisch platform binnen de wereldwijde
waardeketens en de internationalisering van bedrijven.
De regering verwacht in 2019 een economische
groei tussen 1,5% en 2,5%, wat in overeenstemming
is met de raming van 2,1% economische groei die
de economische commissie voor Latijns-Amerika
en de Caraïben, een orgaan van de Verenigde
Naties, voorspelt. De vooruitzichten zijn buitengewoon positief, vooral gezien het nieuwe momentum van het land met de regering van President
Andrés Manuel López Obrador.
Op welke beleidsdomeinen verwacht u een
koerswijziging van de nieuwe Mexicaanse
President, Andrés Manuel López Obrador?
President López Obrador heeft de leiding van de
Mexicaanse regering overgenomen na een ongekende democratische triomf met krachtige steun
aan het volk en heeft zo een duidelijk mandaat
voor verandering. De nationale sfeer is gevuld met
hoop en optimisme. Mexico is op weg naar een
nationale transformatie dankzij een progressieve
en inclusieve agenda. Los van andere prioriteiten
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Los van andere prioriteiten zal de nieuwe regering aan drie
uitdagingen extra aandacht schenken: de strijd tegen corruptie, de
herziening van de nationale vredes- en veiligheidsstrategie en het
corrigeren van de economische, sociale en regionale ongelijkheid.

zal de nieuwe regering aan drie uitdagingen extra
aandacht schenken: de strijd tegen corruptie, de
herziening van de nationale vredes- en veiligheidsstrategie en het corrigeren van de economische,
sociale en regionale ongelijkheid die de ontwikkeling van het land belemmerde.
De grondslagen om bovenstaande uitdagingen
aan te pakken zijn al gelegd met de opstart van
programma’s die een belangrijk positief effect op
economisch en sociaal gebied moeten teweegbrengen. Daarbij zijn projecten rond opleiding,
onderwijs en werkgelegenheid van jongeren, maar
ook rond de verdere ontwikkeling van het zuiden
van het land. Dat is zonder twijfel de mooiste regio
van Mexico dankzij de geografische, historische
en inheemse rijkdom en biologische en culturele diversiteit, maar ook de regio met de grootste
sociale achterstelling. Daarom worden verschillende megaprojecten op poten gezet zoals de trein
Maya die Cancún zal verbinden met Palenque, de
“Corredor Transístmico” over de landengte van
Tehuantepec die de havens van Salina Cruz aan de
Stille Oceaan met de trein zal verbinden met die
van Coatzacoalcos in de Golf van Mexico, de revitalisering van de olie-industrie in Campeche en de
bouw van een nieuwe raffinaderij in Tabasco.

Qua buitenlands beleid zal de nieuwe regering
een sterkere diplomatieke nadruk leggen op de
nationale ontwikkeling en een versterking van het
multilateralisme. Met een focus op samenwerking
wil de regering zo de agenda voor duurzame ontwikkeling “Horizon 2030” ondersteunen. Er zal bijzondere aandacht geschonken worden aan grote
mondiale uitdagingen zoals mensenrechten, migratie, technologische innovatie, klimaatverandering, biodiversiteit, vrede en veiligheid.
In dat opzicht moet het Integraal Ontwikkelingsplan
voor Midden-Amerika, gepresenteerd op de inhuldigingsdag van President López Obrador, gezien
worden als de eerste internationale actie van de
nieuwe regering. Het doel hiervan is om de inspanningen van Mexico, El Salvador, Guatemala en
Honduras te bundelen, net als die van onze strategische partners in de internationale gemeenschap,
om sociale ontwikkeling en economische kansen
in de regio te bevorderen met een brede langetermijnvisie.
De opportuniteiten van een versterking van de
strategische relatie tussen Mexico en de Europese
Unie zijn duidelijk, zowel qua consolidatie van de
wederzijdse voordelen als om samen op te treden
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Naar mijn mening
is er nog veel marge voor
kmo’s om te profiteren van
de huidige dynamiek.

op het internationale toneel ter ondersteuning van
een meer rechtvaardige en democratische wereld.
In dit verband belooft de nieuwe overeenkomst
tussen Mexico en de Europese Unie, waarover
momenteel wordt onderhandeld, belangrijke aanvullende mogelijkheden. Deze overeenkomst zal
ook de bilaterale banden met België versterken. Ik
twijfel er niet aan dat ook de missie onder leiding
van Prinses Astrid die in februari plaatsvindt in dit
verband zal helpen.
Wat zijn de troeven van Mexico voor Belgische
bedrijven om er handel te drijven of te investeren?
Mexico is een grote en gediversifieerde nationale
markt voor Belgische bedrijven, en een uitstekende
toegangspoort tot Noord-Amerika, Latijns-Amerika
en het Caribisch gebied. Het huidige wettelijke
kader voor de betrekkingen tussen Mexico en de
Europese Unie biedt veel mogelijkheden voor de
consolidering van de huidige bilaterale economische betrekkingen en de nieuwe overeenkomst
waarover momenteel wordt onderhandeld voorziet in nog meer belangrijke mogelijkheden.
Onze bilaterale economische relatie is duurzaam.
België is momenteel de twintigste grootste handelspartner van Mexico in de wereld en de zevende
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grootste in de EU. Sinds het begin van de handelsovereenkomst tussen Mexico en de EU, die in 2000
van kracht werd, is de bilaterale handel jaarlijks met
9,5% gegroeid tot 3,2 miljard in 2017. Producten
uit de maakindustrie nemen hier een belangrijk
aandeel in. De directe investeringen van België in
Mexico bedroegen tussen 1999 en 2017 meer dan
18 miljard USD en werden voornamelijk gedaan in
de verwerkende sector. België is de op twee na
grootste investeerder van de EU in Mexico en de
vijfde grootste ter wereld. In totaal zijn er meer dan
400 bedrijven in Belgische handen in Mexico. Naar
mijn mening is er nog veel marge voor kmo’s om te
profiteren van de huidige dynamiek.
Enkele concurrentievoordelen van Mexico die kunnen bijdragen aan de versterking van de bilaterale
economische betrekkingen zijn:
•
•
•
•
•
•
•

macro-economische stabiliteit
rechtszekerheid
belangrijke en groeiende binnenlandse markt
diversiteit en economische dichtheid
strategische locatie
belangrijk wereldwijd logistiek platform
groot menselijk kapitaal (in 2025 zal de bevolking in de werkende leeftijd ongeveer 88
miljoen mensen tellen)
• capaciteit en ervaring in de productie van
medium en hightech producten (70% van de
hightech-export uit Latijns-Amerika komt uit
Mexico)

Heeft u een boodschap voor de deelnemers aan
de missie?
Ik ben verheugd om de deelnemers van harte welkom te heten in Mexico en wens hen veel succes
bij hun zoektocht naar wederzijds voordelige samenwerkingskansen. Ik weet zeker dat ze in mijn
land van harte welkom zullen zijn. We zijn zeer vereerd dat de missie wordt geleid door Prinses Astrid,
vertegenwoordigster van ZM de Koning, in het gezelschap van de Belgische Vice-eersteminister en
minister van Buitenlandse zaken en hoge vertegenwoordigers van Vlaanderen, Wallonië en Brussel.
Ik wil er ook op wijzen dat deze missie op een uitstekend moment zal plaatsvinden, helemaal aan
het begin van een nieuw bestuur in Mexico dat met
de steun van de bevolking en de buitengewoon
positieve nationale geest tracht het land voorgoed
te transformeren. Deze missie zal ongetwijfeld de
deur openen naar meer mogelijkheden voor het
versterken van de vriendschappelijke banden en
samenwerking tussen Mexico, de Europese Unie
en België.

Ten slotte zou het, met het oog op het concurrentievoordeel dat de Belgische havens hebben,
nuttig zijn om de samenwerkingsmogelijkheden
te verkennen die worden beschreven in de plannen van de nieuwe Mexicaanse regering om de
haveninfrastructuur van het land te vernieuwen en
te ontwikkelen.
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2

ECONOMISCHE
GEGEVENS

2.1 SLEUTELINDICATOREN

2.1.1 BBP
GROEI

Het Bruto Binnenlands Product (BBP) van een land
wordt bepaald door de productie van rijkdom van
haar economische actoren (huishoudens, bedrijven en overheid). Het wordt vaak beschouwd als
de belangrijkste indicator om de gezondheid van
een economie te beoordelen.

Het Mexico van vandaag stoelt op de Grondwet
van 1917 en de politieke en economische grondrechten die daarin gedefinieerd staan. Met name
de industrialisatie kreeg vanaf dat moment toenemende aandacht in Mexico, een land dat tot dan
voornamelijk gekend stond als landbouwstaat.
Vanaf de jaren 1940 begon de economie te boomen. Tussen dan en de jaren 1970 werd een gemiddelde groei van 6,1% per jaar opgetekend. De
voornaamste constante in deze periode was het
staatsgestuurde model dat de economie volgde.

NOMINAAL BBP
Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF)
bedroeg het nominaal BBP (tegen lopende prijzen)
van Mexico 1.150 miljard USD in 2017. Daarmee had
Mexico de 15de grootste economie van de wereld,
na Spanje, maar voor Indonesië. Het BBP per hoofd
van de bevolking bedroeg 9.320 USD in 2017, gecorrigeerd naar koopkrachtpariteit kwam dit neer
op 19.940 USD per capita.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Mexico een
haven van rust en draaide de economie op volle
toeren. Tussen 1940 en 1945 steeg het BBP met

GROEI VAN HET MEXICAANSE BBP, 2008- 2023 (IN %)
BRON: INTERNATIONAAL MONETAIR FONDS (IMF), SCHATTINGEN VANAF 2018
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7,3% per jaar, cijfers die voordien ongezien waren.
Met de winning van petroleum, een bloeiende
bouwnijverheid en een steeds groter wordende
verwerkende industrie ging het Mexico voor de
wind. De in Mexico geproduceerde goederen
waren zeer in trek, terwijl ook de autobouwers uit
de Verenigde Staten meer en meer lieten produceren bij hun zuidelijke buur. Ondertussen bleven
er grote investeringen naar de landbouw stromen,
onder meer voor grootschalige irrigatieprojecten.
Midden de jaren 1950 bekeerde Mexico zich van
een geïntegreerde economie naar een protectionistisch land. Het ondersteunde de lokale industrie en beschermde de Mexicaanse bedrijven
ondertussen van buitenlandse concurrentie door
een verregaand importsubsidieprogramma. Zo
konden de lokale bedrijven optimaal genieten van
de steeds rijker wordende lokale markt.
Deze subsidieprogramma’s en (sociale) infrastructuurwerken werden grotendeels gefinancierd
door een sterke instroom van directe buitenlandse investeringen. Mexico schiep met succes de
omstandigheden om kapitaal aan te trekken zoals
een stabiele wisselkoers en voorspelbare inflatie.
Bovendien kon het land beroep doen op inkomsten via het staatsbedrijf Pemex, dat opgericht
was in 1938 en instond voor de winning en verkoop van petroleum.
Dit protectionistische model bracht stabiliteit maar
zorgde eveneens voor een stevige druk op de fiscale balans. Tekorten werden gecompenseerd
door het drukken van nieuw geld en het aangaan
van schulden. Een eerste correctie op de wisselkoers om het fiscaal tekort te counteren kwam in
1976. Van de ene dag op de andere devalueerde
de peso met 64%.

Toen de petroleumvelden in het begin van de jaren 1980 minder opbrachten door de drastische
verlaging van de prijzen bleef de Mexicaanse
overheid geld lenen. Bovendien moest de peso
op kunstmatige wijze hoog gehouden worden.
Een stabiele wisselkoers was immers nog steeds
gegarandeerd. Toen dat in 1982 niet langer houdbaar bleek, donderde de peso tegen eind 1983
met 500% naar beneden ten opzichte van de USD.
Ook de inflatie oversteeg in deze periode de kaap
van 100%.
In 1985 werd het importsubstitutiemodel dan
ook verlaten en ingewisseld voor een exportmodel. Tekenend voor deze nieuwe strategie was
de toetreding van Mexico tot de GATT in 1986,
de voorloper van de Wereldhandelsorganisatie.
Gemiddelde invoertarieven daalden van 100%
naar 20%, terwijl ook gesnoeid werd in het aantal staatsbedrijven. Als gevolg van deze maatregelen was de inflatie eind 1993 teruggevallen tot
8%, namen de buitenlandse geldreserves in een
razend tempo toe en ontving Mexico maar liefst
een vijfde van al de netto kapitaalstromen naar
ontwikkelingslanden, waarvan het merendeel via
beursparticipaties.
Maar even snel als de beterschap gekomen was
viel ze ook weer weg. De grote instroom van
buitenlands kapitaal en de gegarandeerde rentevoet zorgden voor een steeds duurdere peso
die mocht fluctueren binnen een bepaalde marge. Toen er aan deze marge toch licht gemorreld
werd vertrok er alsnog veel kapitaal, waardoor
Mexico de koppeling met de USD helemaal losliet. Eind december 1994 verloor de peso 40% van
haar waarde ten opzichte van de USD. Deze fase
zou ook bekend worden onder de naam “Tequila
Crisis”.
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Het nieuwe evenwicht bleek echter voorspoedig voor Mexico, dat snel recupereerde van de
klap. Het land kreeg financiële steun van het IMF,
de Verenigde Staten en Canada om zijn leningen
te kunnen terugbetalen. Met deze twee laatste
landen had Mexico in datzelfde jaar het NAFTAakkoord gesloten waar het, mede dankzij de goedkope peso, optimaal van profiteerde.
Toch bleef de groei in de afgelopen twee decennia
eerder teleurstellend, zeker vergeleken met andere middeninkomenslanden. Met een gemiddelde
jaarlijkse stijging van het BBP met 1,95% tussen
2000 en 2011 sloeg de motor maar niet aan. Grote
economische problemen waren er nochtans niet,
ondanks de terugslag na de economische crisis
van 2008. De inkomensgroei per capita tussen
2000 en 2010 bedroeg zelfs slechts 0,6%, één van
de laagste groeicijfers ter wereld. Dit ondanks de
open economie, sterke exportcijfers en aanhoudende investeringen.
Mogelijke verklaringen voor de matige groei kunnen worden gezocht bij de zwakke financiële
markt, het bendegeweld, bij de weinig competitieve interne markt met verschillende monopolies
zoals in de telecom, een te grote informele economie en een achtergestelde logistiek en infrastructuur. Ook de opkomst van Chinese producten in de
Verenigde Staten zorgde voor een dalende invloed
van de NAFTA voor Mexico. Bovendien kwamen
minder inkomsten uit olie en gas binnen. Terwijl de
waarde hiervan eind jaren 1980 10% van het BBP
bedroeg, was dit in 2012 nog slechts 6,5%. Alleen
al tussen 2004 en 2010 daalde het aantal vaten geproduceerd door Pemex van 3,4 miljoen naar 2,6
miljoen.
Om de Mexicaanse economie voor het eerst sinds
de jaren zeventig opnieuw te lanceren, sloten de
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drie grote Mexicaanse partijen in 2012 een gemeenschappelijk pact, het Pacto por México. In dit pact
werden hervormingen binnen 11 domeinen in het
vooruitzicht gesteld, met name inzake energie,
competitie, telecom, belastingen, de financiële
markt, de arbeidsmarkt, onderwijs, mensenrechten,
justitie, politieke hervormingen en transparantie.
De Mexicaanse autoriteiten zouden volgens het
IMF een toekomstige groei van het BBP van 4% tot
5% in het vooruitzicht stellen, gevoelig meer dan
de gemiddelde groei van de afgelopen decennia.
Deze positieve vooruitzichten stoelen onder meer
op verwachte vruchten die geplukt zullen worden
met bovenstaande hervormingen.
Volgens het IMF zijn de eerste positieve tekenen al
zichtbaar. De prijzen voor telecom zijn gedaald en
de subsidies op elektriciteit afgenomen. Er werden
ook meer dan 3 miljoen formele jobs gecreëerd
sinds 2012. Een nieuw onderwijsmodel met een
nieuw curriculum werd op poten gezet, waarbij voor het eerst ook leerkrachten geëvalueerd
konden worden. Het belastingsysteem werd aantrekkelijker en eenvoudiger gemaakt, zowel voor
privépersonen als bedrijven, terwijl de overheid
meer inkomsten binnenkrijgt. Een ander gevolg
van de hervormingen is de opstart van Speciale
Economische Zones. De afgelopen jaren was
Mexico bijgevolg één van de grootste hervormers
volgens de OESO.
Door steeds meer producten met een hoge toegevoegde waarde te exporteren en door drie jaar op
rij de fiscale doelstelling te behalen, wist het land in
2016 voor het eerst sinds 2010 ook een structureel
overschot te boeken op de primaire balans.
De economische groei in Mexico stoelde de afgelopen jaren voornamelijk op sterke private con-
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sumptie en op uitvoer van producten afkomstig
van de maakindustrie. Investeringen zijn daarentegen afgezwakt. De dienstensector en maakindustrie zijn er echter in geslaagd om de daling van
mijnbouw en constructie te compenseren.
In 2017 werd zelfs een primair overschot geboekt
ter waarde van 1,3% van het BBP. Ook de schuld tot
BBP ratio is aan het afnemen. In 2018 zou deze nog
53% van het BBP bedragen.
Sinds eind 2018 is Andrés Manuel López Obrador,
die beter bekend staat onder het acroniem AMLO,
de Mexicaanse President. Er heerst nog wat twijfel
over de koers die hij gaat volgen in de komende
zes jaren. Bovendien is zijn macht ongezien groot,
sinds zijn partij Morena, als onderdeel van de bredere alliantie Juntos Haremos Historia, het ook in
beide Kamers voor het zeggen heeft.
Tijdens de campagne werden verschillende van
zijn voorstellen bestempeld als populistisch of
onhaalbaar. Een sterke sturing van de staat, inclusief van de economie, was één van zijn speer-

punten. Het openstellen van de petroleumsector,
één van de hervormingen onder zijn voorganger
President Nieto, bestreed hij tijdens de campagne. Bovendien gelooft hij sterk in volksreferenda,
hetgeen de investeringszekerheid niet ten goede
komt.
Tegelijk sloeg AMLO sinds hij zich van de overwinning verzekerd wist een gematigdere toon aan. Hij
predikte fiscale beheersing en erkende de onafhankelijkheid van de Centrale Bank. Bovendien is
er een brede consensus dat hij tijdens zijn periode
als burgemeester van Mexico-Stad een mooi parcours gereden heeft, en de stad deed heropleven
met onder meer heel wat publieke werken. Ook
zijn Presidentschap zal vermoedelijk gekleurd worden door verschillende infrastructuurwerken.
De twee belangrijkste elementen waarmee AMLO
campagne voerde, waren het aanpakken van corruptie en van de inkomensongelijkheid. Beide onderwerpen staan hoog op het lijstje van internationale organisaties zoals OESO, maar evengoed op
die van de bedrijfswereld.
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VERDELING PER SECTOR
De primaire sector groepeert alle activiteiten voor
de exploitatie van natuurlijke rijkdommen zoals de
landbouw, de bosbouw, de visserij en de jacht.
Volgens het Mexicaans Instituut voor Statistiek
en Geografie (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, INEGI) droeg deze sector in 2017 slechts
3,2% bij aan de toegevoegde waarde van Mexico.

Ongeveer 13% van de Mexicaanse jobs is gerelateerd aan landbouw, een aandeel dat amper veranderd is in de afgelopen twee decennia. De discrepantie tussen de toegevoegde waarde en de
tewerkstellingsgraad in de sector toont aan dat
de productiviteit in de Mexicaanse landbouw beperkt is. Sinds 2013 probeert Mexico de produc-

VERDELING VAN DE TOEGEVOEGDE WAARDE AAN HET BBP PER SECTOR, 2016 - 2019 (IN %)
BRON: BBVA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, INEGI (SCHATTINGEN VANAF 2018)
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2016

2017

2018

2019

Totaal primaire sector

3,2

3,2

3,3

3,2

Winning van delfstoffen

5,8

5,1

4,9

4,5

Productie en distributie van elektriciteit, gas en water

1,5

1,5

1,5

1,5

Bouwnijverheid

7,3

7,1

7,1

7,1

Maakindustrie

15,7

15,9

16,0

16,0

Totaal secundaire sector

30,4

29,6

29,4

29,3

Groothandel

8,2

8,3

8,4

8,5

Kleinhandel

8,9

9,0

9,1

9,0

Vervoer, opslag en communicatie

6,3

6,4

6,5

6,5

Media

2,7

2,8

2,8

2,9

Financiële instellingen

4,5

4,7

4,8

5,1

Onroerende goederen, verhuur en diensten aan bedrijven

11,1

11,1

11,0

11,0

Professionele, wetenschappelijke en technische diensten

2,0

2,0

1,9

1,9

Management

0,6

0,6

0,5

0,6

Business support diensten

3,4

3,5

3,5

3,5

Onderwijs

3,8

3,7

3,7

3,6

Gezondheidszorg

2,1

2,1

2,1

2,1

Sociaal culturele diensten

0,4

0,4

0,4

0,4

Andere diensten uitgezonderd overheidsactiviteiten

4,2

4,3

4,3

4,2

Overheidsactiviteiten

3,9

3,9

3,8

3,6

Totaal tertiaire sector

62,2

62,8

62,8

63,0
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tiviteit te verhogen via het PROAGRO Productivoprogramma. Dit bepaalt dat landbouwsubsidies
worden toegekend op basis van de acties die
landbouwers ondernemen om hun productiviteit
te verhogen. Voorbeelden zijn de aanschaf en het
gebruik van nieuwe machines, zaden, meststoffen,
enz. Meer informatie over de agro-industriële sector kan gevonden worden in de sectorale analyse
verderop in deze studie.
De secundaire sector omvat alle activiteiten die
als doel hebben om een natuurlijke grondstof tot
een afgewerkt product om te vormen. De afgelopen decennia is het aandeel van de industrie in het
BBP gedaald van 36,2% in 1993 naar 29,6% in 2017.
Met voorsprong de belangrijkste industriële sector is de maakindustrie. Deze neemt ongeveer de
helft van de secundaire sector voor zijn rekening.
Volgens ProMéxico, een overheidsorgaan dat
Mexicaanse export en investeringen promoot, is
Mexico van alle G20-leden de op twee na grootste
exporteur van medium en hightech geproduceerde goederen gemeten als percentage van het BBP,
net achter Zuid-Korea en Duitsland.
Mexico is één van de voornaamste uitvoerders
ter wereld binnen onder meer de lucht- en ruimtevaartindustrie, de automobielsector, elektronica,
IT en medische apparatuur. Deze producten zijn
haast allemaal bestemd voor uitvoer. Bijgevolg gaf
de onzekerheid over het voortbestaan van NAFTA
voornamelijk klappen aan de maakindustrie. Nu
deze voor een belangrijk deel uit de weg is wordt
opnieuw een sterke productiegroei verwacht.
De tweede belangrijkste industriële sector is de
bouwnijverheid met 7,1% van de toegevoegde

waarde, terwijl de derde plaats is weggelegd voor
de winning van delfstoffen. In 2017 had deze volgens INEGI zelfs een negatieve invloed op de groei
van het BBP met -0,6%. In het begin van de jaren
80 was de uitvoer van petroleum nog verantwoordelijk voor meer dan 70% van de exportinkomsten
en de helft van alle publieke inkomsten. Dat is gedaald naar ongeveer 10% van de exportinkomsten
en minder dan 10% van de publieke inkomsten.
Met de hervormingen die zijn uitgetekend binnen
het kader van het Pacto por México wordt wel beterschap verwacht. Meer informatie over de petroleumsector kan gevonden worden in de sectorale
analyse verderop in deze studie.
De tertiaire sector, de sector van de diensten,
staat met een aandeel van 62,8% in voor het leeuwendeel van de toegevoegde waarde. Na de maakindustrie van de secundaire sector is ‘Onroerende
goederen, verhuur en diensten aan bedrijven’ de
tweede belangrijkste subsector in Mexico, goed
voor 11% van het totale BBP. Ook de sector ‘Vervoer,
opslag en communicatie’ heeft een aandeel van
meer dan 10% in het Mexicaanse BBP.
Als zowel kleinhandel als groothandel worden samengenomen, vormt deze industrie met 17,3% wel
de belangrijkste tak van de Mexicaanse economie.
Groothandel groeide met 3,4% in 2017 ten opzichte
van het voorgaande jaar. Grondstoffen stonden in
voor ongeveer de helft van de groothandel. Ook
kleinhandel heeft in 2017 een goed jaar achter de
rug (+3,4%). Volgens BBVA, een bank, zal de private
consumptie in 2018 nog meer stijgen dan in 2017,
ondanks oplopende inflatie en een hogere rentevoet. Een belangrijke stut onder de koopkracht zijn
de geldoverdrachten van Mexicanen in het buitenland.
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2.1.2 INFLATIE
De inflatie duidt op een algemene verhoging van de
prijzen van goederen en diensten over een gegeven
periode. Men spreekt ook wel over een stijging van
de levenskost of een daling van de koopkracht.
De consumptieprijsindex is net als in België de
meest gebruikte maatstaf. Deze weerspiegelt de
prijsevolutie van een geheel aan basisproducten
en –diensten die gezinnen kopen voor hun consumptie. Om de inflatie te bepalen, meet men de
evolutie van de index over een bepaalde periode.
Tot de eeuwwisseling was inflatie een weerkerende gesel voor de Mexicaanse economie. Tussen
1980 en 1990 bedroeg deze gemiddeld 65,1%. In
1983, 1987 en 1988 lag de inflatie zelfs boven de

100%. In het daaropvolgende decennium waren
deze pieken al sterk afgevlakt. De gemiddelde jaarlijkse inflatie tussen 1991 en 2000 bedroeg 18,7%,
voornamelijk naar boven getrokken als gevolg van
de eerder besproken peso-crisis in 1994.
De afgelopen twintig jaar was de inflatie zeer stabiel. Veelzeggend is dat de inflatie in 2017 met 6%
de grootste stijging in levensduurte liet optekenen
sinds 2001. Dit was een direct gevolg van de stijging van de lokale petroleumprijzen, die sinds januari 2017 niet langer gesubsidieerd worden, maar
ook van het waardeverlies van de peso in 2016. De
Centrale Bank van Mexico heeft als doel om de inflatie weer naar 3,0% te brengen. Volgens het IMF
zullen ze daar tegen de tweede helft van 2019 ook
daadwerkelijk in slagen.

INFLATIE IN MEXICO , 2000 – 2023 (IN %)
BRON: INTERNATIONAAL MONETAIR FONDS (IMF) SCHATTINGEN VANAF 2018
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2.1.3 RENTEVOET
De Centrale Bank van Mexico (Banco de México
of Banxico) is bevoegd voor de monetaire politiek in Mexico. Eén van de bevoegdheden van
de Banxico bestaat er in om de stabiliteit van het
financiële systeem te garanderen. Ze kan enerzijds de tarieven verlagen om uitgaven en investeringen aan te moedigen met als doel de economische activiteit te stimuleren, maar anderzijds
kunnen de tarieven ook verhoogd worden om de
economische activiteit te vertragen en zo inflatie
te vermijden.
Een stijging of een daling van de basisrente ontlokt
een brede waaier aan reacties, die niet enkel de
andere banktarieven op korte en lange termijn (hypotheken, leningen, spaarrentes, …) beïnvloeden,
maar eveneens de wisselkoersen alsook meerdere
macro-economische indicatoren zoals de werkgelegenheidsgraad en de consumptieprijzen.

Dankzij de relatieve inflatoire rust van de afgelopen
20 jaar moest de rentevoet geen grote wijzigingen
ondergaan. In 2008, toen de economische crisis
losbarstte, verhoogde de Mexicaanse Centrale
Bank haar rentevoet in vier tussenstappen tot
8,25%. Toen de inflatie daaropvolgend snel weer
daalde, werd de basisrente vervolgens gradueel
getemperd gedurende zeven opeenvolgende jaren. Van juni 2014 tot december 2015 was het laagste punt bereikt met een rentevoet van 3,0%.
Eind 2015 kwam een kleine verhoging naar 3,25%,
waarmee een nieuwe fase van stijgende rentevoeten werd ingezet. De laatste verandering dateert
van december 2018 en deed de voet met 25 punten opveren tot 8,25%. De reden voor deze stijging
is onder meer te vinden bij de peso die steeds verder verzwakte, een fenomeen dat ook gezien werd
bij munten van andere opkomende economieën,
en de inflatie die boven de verwachtingen blijft.

AANPASSINGEN AAN DE BASISRENTE IN MEXICO , 2008 – 2018 (IN %)
BRON: COUNTRYECONOMY.COM
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2.1.4 WISSELKOERS
Tijdens een groot deel van de economische succesperiode in Mexico, die liep van de jaren veertig
tot de jaren zeventig, was er een vaste wisselkoers.
Deze stond op 12,5 Mexicaanse peso (MXN) voor
een USD. In 1976 werd de situatie voor een eerste
keer onhoudbaar en volgde een onvermijdelijke
devaluatie. De waarde van de peso ging van de
ene dag op de andere van 12,5 MXN/USD naar 20,5
MXN/USD. De daaropvolgende jaren herhaalde de
geschiedenis van opstapelende schulden en fiscale tekorten zich als gevolg van een wisselkoers die
te allen prijze verdedigd moest worden. Toen de
situatie niet langer houdbaar was in 1982 verloor
de peso meer dan 500% van haar waarde ten opzichte van de USD.
In het decennium dat daarop volgde probeerde
Mexico verschillende systemen uit om haar munt
stabiel te houden, onder meer door ze te laten zweven binnen een bepaalde marge. Een stabiele wisselkoers was eens te meer zowel een vloek als een

zegen. Want zodra het vertrouwen in de wisselkoers
in 1994 als gevolg van een gecontroleerde devaluatie
van ongeveer 15% onder druk kwam te staan, volgde
opnieuw een kapitaalvlucht en verdere devaluatie.
Na 1994 veranderde Mexico het geweer van
schouder en liet het de peso zweven. Sindsdien is
de MXN vrij stabiel gebleven ten opzichte van de
USD. Tussen 2000 en 2008 was 1 USD gewoonlijk tussen 10 en 12 MXN waard, daarna daalde de
waarde van de Mexicaanse peso als gevolg van de
economische crisis.
Vanaf 2014 kreeg de MXN een nieuwe schok en
daalde de waarde van de munt gradueel tot meer
dan 21 MXN per USD begin 2017. De Centrale Bank
van Mexico greep op dat moment in door met
een mechanisme op de markt te komen dat de
peso ter waarde van 20 miljard USD kon afdekken.
Daarmee was het één van de eerste keren sinds
1994 dat de Bank zich actief mengde om de wisselkoers te verdedigen.

WISSELKOERS EUR VERSUS MXN, 11/01/2009 – 08/01/2019 (USD/MXN)
BRON: XE.COM
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dus een dalende koers.

In de daaropvolgende maanden zwakte de piek af
maar ondertussen is de munt weer in een dalende trend terechtgekomen. Een belangrijke reden is
dat de MXN, net zoals heel wat opkomende munten, onder druk staat van de stijgende rente in de
Verenigde Staten. Daarnaast lijkt ook de onvoorspelbare relatie met de huidige administratie van
de levensbelangrijke noorderbuur Mexico parten
te spelen.

RESERVES
In 1994, toen Mexico overstapte naar een vlottende
wisselkoers, waren de buitenlandse reserves van
Mexico haast onbestaande. Om de wisselkoers artificieel hoog te houden, had de Mexicaanse regering op een jaar tijd ongeveer 20 miljard USD aan
buitenlandse reserves moeten opgeven.

Ook heerst er op de markten zenuwachtigheid
over de koers die de nieuwe Mexicaanse President,
Andrés Manuel López Obrador, gaat varen. De
markten hadden in eerste instantie angst over zijn
linkse programma, maar beloftes dat hij niet ging
raken aan de zwevende wisselkoers en de onafhankelijkheid van de Centrale Bank deden de wisselkoers deugd. Ze steeg met bijna 4% ten opzichte van een korf van wereldmunten. Eind oktober
2018 sloeg de stemming echter om met de herroeping van de beslissing om de nieuwe luchthaven
in Mexico-Stad te bouwen. Deze investeringsonzekerheid zorgt voor een mindere vraag naar peso en

Begin 1996 had Mexico 15 miljard USD in kas, in
2018 was deze reserve boven de 170 miljard USD.
Fundamenteel blijft Mexico op een stabiel niveau
van ongeveer 5 maanden import.

BUITENLANDSE RESERVES VAN MEXICO, 1995 – 2018 (IN MILJOEN USD)
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2.2 BUITENLANDSE HANDEL

2.2.1 D
 E MEXICAANSE
BUITENLANDSE HANDEL
Van de Tweede Wereldoorlog tot de jaren 1980
was de Mexicaanse economie afgeschermd van
het buitenland. De opeenvolgende regeringen
lieten de lokale industrie bloeien door importsubstitutie. De openheid van de economie, gemeten
door de totale buitenlandse handel te delen door
het BBP, bedroeg in 1960 slechts 20%. In 1985 was
dit amper opgelopen tot 26%.
Vanaf midden de jaren 1980 brak een nieuwe fase
aan, waarin Mexico de vrijhandel omarmde en zelf

sterk ging inzetten op export van de maakindustrie. Veelzeggend is dat de openheid van de economie in 2017 al 77,6% bedroeg.
Een belangrijke motor van deze op het buitenland gerichte politiek was de Mexicaanse deelname aan vrijhandelsakkoorden. In 1985 trad
Mexico toe tot de GATT, de voorloper van de
Wereldhandelsorganisatie en in 1994 werd samen
met de Verenigde Staten en Canada de NoordAmerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (NAFTA)
opgericht. Daarna volgden nog 12 andere akkoorden met ongeveer 50 landen.

OPENHEID VAN DE ECONOMIE, 1960 – 2017 (INTERNATIONALE HANDEL ALS % VAN HET BBP)
BRON: WERELDBANK
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De buitenlandse handel van Mexico groeide van 118
miljard USD in 1993 naar 829,9 miljard USD in 2017.
Daarmee werd het de belangrijkste uitvoerder van
Latijns-Amerika. Op de achtergrond van deze exportstijging van 600% bleef de aangroei van het BBP
wat achter, met een jaarlijkse gemiddelde stijging
van 2,5% per jaar. INEGI, het Mexicaans Instituut voor
Statistiek en Geografie, wijst hiervoor naar de beperkte lokaal toegevoegde waarde van de producten.
De maakindustrie vertegenwoordigde in 2017 81%
van de totale goederenexport. Maar de producten van de maakindustrie bestaan gemiddeld voor
slechts 41,1% uit lokale input. Dit lage cijfer kan verklaard worden door het fenomeen van de maquil-

adoras, de assemblagecentra. Deze vertegenwoordigen
60% van de export van de maakindustrie terwijl de lokaal
toegevoegde waarde er minder dan 30% bedraagt. Volgens
ProMéxico zijn 50 bedrijven, waaronder heel wat maquiladoras, goed voor 46% van de totale export van het land. Dat
terwijl er ongeveer 35.000 Mexicaanse bedrijven zijn die exporteren, waarvan ongeveer 2/3de kmo’s.
Bovendien zijn veel van deze assemblagecentra gevestigd in het noorden van het land, nabij de grens met de
Verenigde Staten. Bijgevolg hebben de zes staten aan de
noordgrens een aandeel van ongeveer 50% in de totale export en kregen ze 30% van de gecumuleerde DBI tussen
1999 en 2017 binnen. Dit onevenwicht probeert de regering
nu weg te werken met de economische zones.

VERHANDELDE PRODUCTEN MET HET BUITENLAND, 1990 – 2016 (IN SOORTEN PRODUCT)
BRON: WERELDBANK
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VRIJHANDELSAKKOORDEN
Mexico heeft 13 vrijhandelsakkoorden met meer
dan 45 landen. Deze akkoorden werden in twee
golven onderhandeld.
De eerste golf van vrijhandelsakkoorden
werd getekend tussen 1994 en 2005. Ze
werd ingezet met de Noord-Amerikaanse
Vrijhandelsovereenkomst (NAFTA), die dateert
van 1 januari 1994. In de daaropvolgende jaren
werd ook het akkoord met twee andere economische grootmachten onderhandeld (de Europese
Unie en Japan) evenals met Latijns-Amerikaanse
landen zoals Chili en Colombia.
De tweede golf, die nog steeds aan de gang
is, begon in 2012. In eerste instantie had deze
aandacht voor de nabijgelegen landen. Onder
deze categorie vallen het akkoord met CentraalAmerika, de Pacifische Alliantie, Panama en het
Comprehensive and Progressive Agreement for
Trans-Pacific Partnership – CPTPP. Ook werden
de afgelopen jaren gesprekken met Argentinië en
Brazilië aangeknoopt.

28

MEXICO

16 > 24 FEBRUARI 2019

Recent is Mexico ook begonnen met het heronderhandelen van overeenkomsten gesloten tijdens de
eerste golf. Het NAFTA akkoord werd vervangen
door het Verenigde Staten – Mexico – Canada akkoord (USMCA of Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá, T-MEC in het Spaans). In 2018
werd ook een principeakkoord bereikt met de EU
rond een overeenkomst die de versie uit 2000 moet
vervangen. Een update van het akkoord met de
Europese Vrijhandelsassociatie zit ook in de pijplijn.
Bovenstaande handelsakkoorden, en dan vooral
NAFTA, hebben het Mexicaanse model sterk vormgegeven. In eerste instantie door de (nog) grotere
focus van Mexico op de noordelijke buren. In tweede instantie door de grotere focus op maakindustrie.
Volgens Revista Comercio Exterior van Bancomext
was Mexico zonder de handelsakkoorden nooit zo
sterk ingeschakeld geweest in de globale waardeketen. Ten derde zorgden de handelsakkoorden ook
voor een grotere toevloed aan directe buitenlandse
investeringen, zonder dewelke de uitbouw van verschillende cruciale industrieën, zoals de bouw van
voertuigen, onmogelijk zou zijn geweest.

ECONOMISCHE GEGEVENS

VRIJHANDELSAKKOORDEN VAN MEXICO, 1994 – 2018 (DATUM VAN AANVANG AKKOORD EN
GEMIDDELDE JAARLIJKSE GROEI VAN DE HANDEL SINDS AKKOORD VAN KRACHT IS, IN %)
BRON: REVISTA COMERCIO EXTERIOR
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Vrijhandelsakkoord Mexico – EU
In 2000 trad de handelsovereenkomst tussen
Mexico en de Europese Unie in werking, een jaar later ging ook het hoofdstuk rond diensten van start.
Deze overeenkomst was in 1997 onderhandeld als
onderdeel van een bredere overeenkomst inzake
economisch partnerschap, politieke coördinatie
en samenwerking.
Sindsdien is de EU met 13 leden uitgebreid en is de
euro ingevoerd, terwijl Mexico ondertussen lid is geworden van de OESO en een positie als één van de
belangrijkste uitvoerders ter wereld heeft verworven.
De handel in goederen tussen de EU en Mexico
is sinds het akkoord in voege trad, gestegen met
148%. De EU exporteerde in 2017 voor 38 miljard
EUR aan goederen en in 2016 voor 10 miljard EUR
aan diensten naar Mexico. De import bedroeg respectievelijk 24 miljard EUR en 5 miljard EUR.
Volgens een briefing van de EU moet de nieuwe
overeenkomst zorgen voor:
• het wegnemen van non-tarifaire handelsbelemmeringen zoals Mexicaanse beperkingen ten
aanzien van levensmiddelen uit de EU en problemen met het vrijwaren van Europese intellectuele eigendommen in Mexico. In meer dan
25 sectoren zal Mexico zijn normen beter op die
van de EU laten aansluiten
• het verlagen van de invoerrechten op meer
producten – voornamelijk landbouwgoederen.
Een handelsakkoord met Mexico zou het voor
Europese producenten veel gemakkelijker kunnen maken om naar Mexico uit te voeren en zou
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kunnen zorgen voor de geleidelijke afschaffing
van meer dan 100 miljoen EUR aan invoerrechten die elk jaar worden betaald.
• het beschermen van geografische aanduidingen (GA’s) — karakteristieke voedingsmiddelen
en dranken uit specifieke regio’s in de EU
• het openen van nieuwe markten in diensten en
overheidsopdrachten. De Mexicaanse markt
voor overheidsopdrachten is naar schatting
goed voor zo’n 30 miljard EUR per jaar
• het beschermen van Europese investeringen in
Mexico
De sectoren die, nog steeds volgens de EU, het
meeste voordeel zullen genieten van het vernieuwde handelsakkoord zijn levensmiddelen en
dranken, auto’s en auto-onderdelen, machines en
medische hulpmiddelen.
Meer informatie over het principeakkoord kan gevonden worden op:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/
may/tradoc_156864.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/
april/tradoc_156755.pdf
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INTERVIEW MET DE MEXICAANSE AMBASSADEUR IN BELGIË

Sinds de inwerkingtreding van de overeenkomst
in 2000 hebben de Europese Unie en Mexico een
sterke economische relatie met wederzijds voordeel voor burgers en bedrijven tot stand gebracht.
De EU is Mexico’s op twee na grootste handelspartner en onze op een na grootste investeerder
in de wereld. De handel tussen beide partijen is
verviervoudigd sinds de inwerkingtreding van de
overeenkomst in 2000 tot 72 miljard USD in 2017.
De EU-investeringen in Mexico hebben de afgelopen 20 jaar bijna 190 miljard USD bereikt, wat goed
is voor 30% van de totale buitenlandse investeringen in Mexico.
Op deze vruchtbare basis, en met de gemeenschappelijke behoefte om zich aan te passen aan
een veranderend internationaal toneel, begonnen
de onderhandelingen in 2016 met als hoogtepunt een principeakkoord over de modernisering
van het oude instrument in april 2018. Het doel is
om een ambitieuze, innovatieve en alomvattende
overeenkomst te bereiken. Deze moet een breder
platform creëren om de beleidsdialoog te versterken, ontwikkelingssamenwerking te bevorderen en
zowel de wederzijdse handel als investeringen te
versterken.
Op het gebied van handel en investeringen moet
de toekomstige overeenkomst zorgen voor een
billijke toegang tot de Mexicaanse en Europese
markten in een win-win-sfeer, terwijl gevoelige producten en belangrijke geografische aanduidingen
worden beschermd. Net als bij industriële producten, die krachtens de huidige overeenkomst al belastingvrij zijn, worden de tarieven voor de meeste
landbouwproducten afgeschaft.

Mexicaanse en Europese kmo’s zullen ook aanzienlijk profiteren zoals van de afschaffing van douanerechten, vereenvoudiging van douaneprocedures
en meer compatibele technische vereisten. Deze
bepalingen zullen hun vermogen om deel te nemen aan toeleveringsketens, e-commerce, overheidsopdrachten en diensten vergroten.
Het is ook belangrijk op te merken dat, in overeenstemming met ons op waarden gebaseerd economisch beleid, de nieuwe overeenkomst duidelijk
verwijst naar de internationale toezeggingen van
Mexico en de EU inzake anticorruptie- en arbeidsnormen, evenals klimaatverandering en het duurzame
gebruik van biodiversiteit, visserij en aquacultuur.
Andere maatregelen zullen grotere handels- en
investeringsstromen mogelijk maken, waardoor
er kansen worden gecreëerd voor dienstverleners
op het gebied van post, telecommunicatie, financiën, scheepvaart en de digitale economie, evenals verbetering van mededingingsbepalingen,
fytosanitaire vereisten en oorsprongsregels enzomeer. Daarnaast zal de bescherming van investeringen worden gemoderniseerd door middel van
een alomvattende aanpak, waaronder een actueel
geschillenregelingsmechanisme tussen investeerders en staten.
Met de lopende onderhandelingen over de nieuwe
overeenkomst sturen Mexico en de Europese Unie
een krachtige boodschap aan de wereld over hun
sterke betrokkenheid bij een op regels gebaseerd
mondiaal systeem dat handel en investeringen in
overeenstemming brengt met duurzame ontwikkeling en sociale inclusie.
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INTERVIEW MET
DE MEXICAANSE AMBASSADEUR IN BELGIË
Het nieuwe verdrag tussen Mexico, de Verenigde
Staten en Canada probeert te profiteren van de
kansen die de snel evoluerende technologische
economie biedt; vooruitgang op weg naar inclusieve en verantwoordelijke regionale handel; het
concurrentievermogen van Noord-Amerika versterken en de zekerheid van handel en investeringen handhaven.

Het eerste vrijhandelsakkoord dat Mexico tekende is met voorsprong ook het meest invloedrijke.
De handelspartners binnen de USMCA (het vroegere NAFTA), in concreto de Verenigde Staten
en Canada, staan in voor 65,4% van de totale
Mexicaanse buitenlandse handel en zelfs voor 83%
van de Mexicaanse export. Met beide landen boekt
Mexico een sterk overschot op de handelsbalans.

Daarvoor moderniseert het nieuwe akkoord de onderwerpen van de vorige overeenkomst en neemt
zij instrumenten ter bevordering van de ontwikkeling van digitale handel op, versterkt de bescherming van consumentengegevens, vergemakkelijkt de handel in financiële diensten, wordt het
concurrentievermogen binnen telecommunicatie
bevorderd en verstevigt de bescherming van intellectueel eigendom.

Onder druk van de Verenigde Staten kwam een
dynamiek op gang om een nieuw handelsakkoord
te bespreken dat de handelsbalans naar een gelijkwaardiger niveau moest brengen voor alle
partners. Na een jaar onderhandelen kondigden
Mexico en de Verenigde Staten op 27 augustus
2018 aan dat ze een bilaterale overeenkomst hadden gesloten, waar Canada zich later ook op inschreef: USMCA.

Het verdrag bevat ook mechanismen om de deelneming van kmo’s aan regionale handel te bevorderen en versterkt en breidt de bescherming van
werknemersrechten en milieubeschermingsverbintenissen uit.

Een formele toestemming voor het akkoord volgde op
1 oktober 2018 en de tekst werd tijdens de G20-top in
november 2018 door Amerikaans President Donald
Trump, Mexicaans President Enrique Peña Nieto en de
Canadese Premier Justin Trudeau getekend. Daarmee
is de tekst echter nog niet geratificeerd. Zowel in
Mexico, Canada als de Verenigde Staten zijn er tegenstanders van het akkoord in het parlement.

Daarnaast bevat het verdrag ook nieuwe bepalingen die het industriële platform van NoordAmerika versterken, inclusief de oorsprongsregels,
en zorgt het ervoor dat de handel tussen de drie
landen eenvoudiger en voorspelbaarder is.
Over het geheel genomen zorgt het nieuwe verdrag voor zekerheid van handel en investeringen
in Noord-Amerika en wordt de aantrekkelijkheid en
het voordeel van de regio als mondiaal platform
voor economische samenwerking vergroot.
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Voor Mexico is het grootste verschil tussen NAFTA
en USMCA te vinden in de regelgeving rond de
productie en uitvoer van voertuigen. In de nieuwe
overeenkomst wordt gestipuleerd dat 75% van de
waarde van een voertuig uit Mexico, Canada of de
Verenigde Staten moet komen. Binnen NAFTA bedroeg dit percentage 62,5%. Bovendien moet deze
waarde voor minstens 40% gecreëerd worden in
fabrieken waar het minimumloon 16 USD per uur
bedraagt. Deze loonvoorwaarden zijn nieuw verge-
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leken met het vorige NAFTA akkoord. Dit uurloon
wordt zelden gehaald in Mexico.
Een tweede element waarop USMCA bijstuurt is op
het vlak van landbouwgoederen. De sanitaire en
fytosanitaire vereisten zullen dichter bij elkaar gaan
aansluiten. Bovendien worden nieuwe elementen
binnen het akkoord geïntroduceerd, bijvoorbeeld
rond digitale diensten en intellectuele eigendom.
De looptijd van het akkoord zou 16 jaar bedragen,
waarbij om de 6 jaar een evaluatieperiode komt
waarna het opnieuw verlengd kan worden. Mexico
en Canada waren de grootste voorstanders om de
nieuwe overeenkomst langer te laten lopen in tijd
om een grotere investeringszekerheid te bieden.

Pacifische Alliantie
Mexico maakt deel uit van de Pacifische Alliantie,
samen met Chili, Colombia en Peru. Samen vormen ze een markt van meer dan 200 miljoen mensen. De Pacifische Alliantie telt ook vier geassocieerde leden (Australië, Nieuw-Zeeland, Canada
en Singapore) evenals een vijftigtal observatoren,
waaronder België.
In eerste instantie was de alliantie effectief in het
opheffen van handelstarieven. In mei 2016 werden
92% van de tarieven die golden in de handel tussen de vier landen opgeheven. Tegen 2030 zou
dit gradueel uitdijen naar de resterende sectoren,
met uitzondering van suiker. Daarnaast zijn er ook
overeenkomsten rond het aantrekken van directe
buitenlandse investeringen, om kosten te schrappen en handel in diensten te faciliteren.

Trans-Pacifisch Partnerschap (CPTPP)
Het Omvattend en Progressieve akkoord voor een
Trans-Pacifisch Partnerschap (Comprehensive
and Progressive Agreement for Trans-Pacific
Partnership - CPTPP) is de voortzetting van het
eerder door de Verenigde Staten getorpedeerde
Trans-Pacific Partnership (TPP). Naast Mexico zijn
ook Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Chili, Japan,
Maleisië, Brunei, Singapore, Vietnam en Peru aangesloten.
Deze elf landen zijn samen goed voor ongeveer
13,5 biljoen USD en een markt van ongeveer 500
miljoen mensen. Door samen te werken zouden
de economieën van deze elf landen volgens bronnen van het tijdschrift The Economist tegen 2030
gemiddeld 1,7% groter zijn dan zonder de overeenkomst.
CPTPP houdt niet alleen rekening met de handel
van goederen en diensten. In de dertig hoofdstukken zijn ook standaarden inzake douane, arbeid,
milieu en overheidsopdrachten opgenomen.
Mexico was het eerste land om de overeenkomst
goed te keuren. Op 30 december 2018 is de overeenkomst van start gegaan.

De Pacifische Alliantie voorziet ook nog in andere
initiatieven, zoals visa-vrije reizen, een gemeenschappelijke aandelenbeurs en gezamenlijke ambassades in het buitenland.
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2.2.2 M
 EXICAANSE HANDELSBALANS
Mexico heeft traditioneel een handelstekort op
haar goederenbalans. In de laatste dertig jaar werd
slechts twee keer een klein overschot geboekt,
met name in 1995 en 1996.
De laatste drie jaren waarvoor cijfers beschikbaar
zijn is het tekort opgelopen tot meer dan 20 miljard
USD (24,73 miljard USD in 2015, 23,57 miljard USD
in 2016 en 22,75 miljard USD in 2017). Dit zijn, na het
tekort dat opgetekend werd in 2008, de drie grootste tekorten ooit genoteerd op de handelsbalans.

Op productniveau wordt het grootste overschot
geboekt met voertuigen voor personentransport
(30,2 miljard USD) en voor goederentransport (22,3
miljard USD). De grootste tekorten zijn dan weer te
vinden binnen kunststoffen (-14,2 miljard USD) en
petroleum (-12,9 miljard USD).
Ook op de dienstenbalans heeft Mexico een tekort.
Sinds 2005 liep het tekort sterk op, van 6,6 miljard
USD naar 15,5 miljard USD in 2011. Sindsdien is het
tekort weliswaar afgenomen tot 9,7 miljard USD in
2017.

HANDELSBALANS VOOR GOEDEREN, 2007– 2017 (IN MILJARD USD)
BRON: WERELDBANK
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Op toerisme boekt Mexico de grootste surplussen,
terwijl het grootste tekort op transport wordt geboekt.

ongeveer 35 miljard USD onder dit niveau lag. Zowel
de uitgevoerde producten als de partners naar waar
ze geëxporteerd worden zijn sterk geconcentreerd.

2.2.3 EXPORT
GOEDEREN

De Mexicaanse primaire sector blijft met een aandeel van 8,1% in de totale Mexicaanse goederenexport standhouden. Afhankelijk van de oogsten
schommelde de uitvoer opbrengst hiervan in de
afgelopen dertig jaar steeds tussen de 5% en 10%.

De Mexicaanse goederenexport bedroeg 409,4
miljard USD in 2017. Dat is een sterke stijging ten opzichte van de twee voorgaande jaren, toen de export

De export van fruit had een waarde van 6,5 miljard
USD. Meer dan de helft van deze waarde werd gegenereerd door de uitvoer van vijgen, ananassen,

HANDELSBALANS VOOR DIENSTEN, 2005– 2017 (IN MILJARD USD)
BRON: WERELDBANK
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binnen de maakindustrie zijn goed voor 60% van
de totale goederenexport.

avocado’s en mango’s. De export van groenten
had eveneens een waarde van om en bij de 6,5
miljard USD. Hier zijn tomaten dan weer de absolute koploper.

Met voorsprong de belangrijkste sector is die van
machines en transportmaterieel. Deze categorie is al sinds de jaren 1990 goed voor ongeveer
2/3de van de volledige maakindustrie en stond in
2017 zelfs in voor 81,2% van de totale maakindustrie. De drie belangrijkste exportproducten van de
Mexicaanse economie zijn in volgorde gemotoriseerde voertuigen voor personentransport (41,7
miljard USD), auto-onderdelen (26,9 miljard USD)
en gemotoriseerde voertuigen voor goederentransport (24,6 miljard USD).

Het belang van de maakindustrie is in de jaren
1980 explosief toegenomen. In 1982 stond deze in
voor slechts 20% van de export. In 1990 was dat
al toegenomen tot 62% om in 2001 een absolute
piek van 85% te bereiken. Het decennium dat daarop volgde kwam een afvlakking richting 70,7% in
2011 om daarna terug op te leven naar het huidige aandeel van 81% van de totale waarde van de
Mexicaanse uitvoer. De drie belangrijkste sectoren

AANDEEL VAN DE PRIMAIRE SECTOR, 1980 – 2017
(IN % VAN DE TOTALE MEXICAANSE GOEDERENEXPORT)
BRON: WERELDBANK
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De tweede belangrijkste sector is die van de
elektrische machines en apparaten. Deze
stond in voor een waarde van 81,6 miljard USD,
waarvan de drie belangrijkste telefonie (19,5 miljard USD), monitors en projectoren (13,2 miljard
USD) en kabels en geleiders (11,3 miljard USD)
waren.
De derde sector bestaat uit mechanische machines, apparaten en motoren. Een derde
van de 65,9 miljard USD omzet uit deze categorie werd gehaald uit de verkoop van computerapparatuur. Buiten de drie eerder besproken
producten gerelateerd aan de automobielindustrie wordt geen enkel Mexicaans product
meer verkocht in het buitenland dan computerapparatuur. Op de tweede plaats binnen de
sector mechanische machines, apparaten en
motoren, staat de uitvoer van koelkasten, met
een relatief bescheiden omzet van 4,9 miljard
USD.
Omgekeerd evenredig met de toename van
het belang van de maakindustrie voor de
Mexicaanse uitvoer is de afname van het belang van de export van petroleum en mijnbouw producten. In 1980 bedroeg dit aandeel
62,8% van de totale uitvoer, met een absolute
piek van 71,6% in 1982. Sindsdien is dit aandeel
stelselmatig gedaald. In 2017 was de export
van deze productgroep goed voor slechts 8,3%
van de totale uitvoerwaarde. Petroleum is wel
nog steeds het vijfde belangrijkste product van
Mexico uitgedrukt in exportwaarde.

AANDEEL VAN DE MAAKINDUSTRIE, 1980 – 2017
(IN % VAN DE TOTALE MEXICAANSE GOEDERENEXPORT)
BRON: WERELDBANK
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AANDEEL VAN PETROLEUM EN MIJNBOUW, 1980 – 2017
(IN % VAN DE TOTALE MEXICAANSE GOEDERENEXPORT)
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HANDELSPARTNERS

MEXICAANSE UITVOER PER LAND, 2017
(IN %)

De Verenigde Staten en Canada zijn al decennialang essentieel voor de uitvoer van Mexicaanse
bedrijven, al is het aandeel van beide landen in dalende lijn. In 2000 stonden ze in voor 91% van de
totale Mexicaanse uitvoer, in 2007 voor 85% en in
2017 was dit reeds afgenomen tot 82,8%.

BRON: WERELDBANK

0,8%
0,8%
0,8%
0,9%
1%
1%

9%
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Verenigde Staten. Dat is 80% van de totale uitvoer.

1,6%
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Verenigde Staten
Canada
Duitsland
China
Spanje
Japan
Brazilië

Daarnaast staat Canada in voor de aankoop van
nog eens 10,4 miljard USD aan Mexicaanse producten. Dit bedrag lijkt verwaarloosbaar vergeleken met de Mexicaanse uitvoer naar de Verenigde
Staten, maar dit is nog steeds meer dan het dubbele van de volledige export naar alle CentraalAmerikaanse buren samen of ongeveer de helft
van de uitvoer naar de volledige Europese Unie.
Het aandeel van de Europese Unie is de afgelopen
jaren vrij stabiel gebleven. In 2000 was de invoer uit
Mexico goed voor 3,4% van de totale import in de
EU, in 2007 bedroeg dat cijfer 5,3% en in 2017 was
dat 5,6%. Vertaald naar USD komt dat neer op een
Mexicaanse exportwaarde van 23,1 miljard USD.
Duitsland was in 2017 de derde invoerder van
Mexicaanse goederen ter wereld met een importwaarde van 7 miljard USD. Met Spanje bevindt ook
de vijfde importeur van Mexicaanse goederen zich
in de EU.

Zuid-Korea
India
Colombia
Andere landen
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Het aandeel van China is de afgelopen jaren sterk
de hoogte ingegaan. In 2017 was het land de vierde
klant met een aandeel van 1,6%. Japan was de zesde afnemer van Mexicaanse goederen (1,0%). Met
Brazilië en Colombia staan er slechts twee landen

ECONOMISCHE GEGEVENS

uit Latijns-Amerika in de top tien van belangrijkste
klanten van Mexicaanse goederen.
DIENSTEN
De export van commerciële diensten bedroeg
26,9 miljard USD in 2017. Dit is een stijging met
meer dan 10% ten opzichte van het voorgaande
jaar en een verhoging van 54% ten opzichte van
10 jaar eerder.
Toerisme is met voorsprong de belangrijkste bron
van inkomsten voor de Mexicaanse diensteneconomie. Ongeveer 80% van de exportwaarde wordt
op deze manier gecreëerd.
Andere commerciële diensten zijn goed voor 13,6%
van de dienstenexport, waarbij voornamelijk verzekerings- en pensioendiensten in het oog springen.
Transport is beperkt tot 1,9 miljard USD, goed voor
de resterende inkomsten uit dienstenexport.

2.2.4 IMPORT
GOEDEREN
De Mexicaanse import had in 2017 een waarde
van 432,2 miljard USD. Nooit eerder importeerde
Mexico goederen voor een hoger bedrag. Het jaar
voordien was de import nog 9% lager op minder
dan 400 miljard USD. Amper tien jaar geleden
werd zelfs minder dan 300 miljard USD ingevoerd.
Dit betekent een stijging van bijna 50% op een decennium.
Het aandeel van landbouwproducten in de
Mexicaanse importmix is de afgelopen decennia
sterk gedaald, van 17% in 1980 naar 6,8% in 2017.
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In absolute waarde bedroeg de import in 2017 nog
29,2 miljard USD. De voornaamste ingevoerde producten zijn mais (2,8 miljard USD), soja (1,7 miljard
USD) en varkensvlees (1,4 miljard USD).

De drie belangrijkste sectoren waarvan Mexico in
2017 producten aankocht binnen de maakindustrie
hadden dat jaar een waarde van 45% van de totale
Mexicaanse goedereninvoer.

Producten van de maakindustrie stonden in 2017
in voor 76% van de Mexicaanse goederenimport.
In 1980 was dat aandeel nagenoeg identiek. Alleen
tussen 1996 en 2006 piekte het belang ervan steevast boven de 80% van de totale invoer.

Elektrische machines en apparaten werden
het meest aangevoerd uit het buitenland. Binnen
deze sector werden producten aangekocht ter
waarde van 85,9 miljard USD, waarvan elektronische geïntegreerde schakelingen zoals chips en
halfgeleiders (16 miljard USD) en telefonie (13,5
miljard USD) het meest in het oog springen. Deze
waren respectievelijk de derde en vierde meest ingekochte producten in Mexico.

AANDEEL VAN DE PRIMAIRE SECTOR, 1980 – 2017
(IN % VAN DE TOTALE MEXICAANSE GOEDERENIMPORT)
BRON: WERELDBANK
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Mechanische machines, apparaten en motoren waren met een kostprijs van 71 miljard USD
de tweede belangrijkste invoercategorie in 2017.
Computerapparatuur voerde de ranglijst aan met
een waarde van 9,4 miljard USD. Daarna volgden
onderdelen en accessoires voor machines of apparaten met een waarde van 6,0 miljard USD.
De derde sector tot slot had betrekking op auto’s,
tractoren, fietsen en andere voertuigen, inclusief hun onderdelen en accessoires, met een
waarde van 41,6 miljard USD. Binnen deze sector
bevond zich het meest geïmporteerde product
in 2017, met name onderdelen van transportvoer-

tuigen. Deze onderdelen werden aangekocht ter
waarde van 25,3 miljard USD. De aankoop van
transportvoertuigen zelf volgt op grote afstand
met een waarde van 11,5 miljard USD, al blijft dat
uitgedrukt in waarde het vijfde belangrijkste invoerproduct voor Mexico.
De invoer van petroleum en mijnbouwproducten heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht
genomen. Hand in hand met de afname van de
export kwam een toename van de import. Deze
stijging is opvallend, aangezien dit aandeel tot
2005 amper de helft bedroeg.

AANDEEL VAN DE MAAKINDUSTRIE, 1980 – 2017
(IN % VAN DE TOTALE MEXICAANSE GOEDERENIMPORT)
BRON: WERELDBANK
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In 2017 werd voor 45,5 miljard USD aan petroleum
en mijnbouwproducten ingekocht. Nooit eerder
werd hier een dergelijk hoog bedrag aan besteed.
Als percentage van de totale goedereninvoer was
er alleen in 2011 en 2012 een nog groter aandeel
van de totale import weggelegd voor deze sector,
voornamelijk petroleum.
Petroleum was in 2017 het tweede meest aangekochte product in Mexico, na onderdelen van
transportvoertuigen. Met een handelstekort van

12,9 miljard USD wordt op petroleum ook het tweede grootste deficit op productniveau geboekt.
Enkel op kunststoffen was er een nog groter onevenwicht (14,2 miljard USD).
HANDELSPARTNERS
Daar waar 80% van de Mexicaanse uitvoer bestemd was voor de Verenigde Staten kwam
“slechts” 46,5% van al hetgeen Mexico in 2017 invoerde van de noordelijke buur, met een waarde

AANDEEL VAN DE PETROLEUM EN MIJNBOUW, 1980 – 2017
(IN % VAN DE TOTALE MEXICAANSE GOEDERENIMPORT)
BRON: WERELDBANK
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van 194,5 miljard USD. Bijgevolg had Mexico een
surplus op de handelsbalans met haar voornaamste handelspartner ter waarde van om en bij 130
miljard USD. Ook met Canada heeft Mexico een
overschot, al is dit surplus veel bescheidener dan
dat met de VS.
Op de ranglijst van leveranciers staat China de
laatste jaren met stip op 2. Niet minder dan 17,6%
van de Mexicaanse uitgaven aan buitenlandse producten gingen richting China. Een ander Aziatisch
land, Japan, staat op de derde plaats met een aandeel van 4,3%. Met verder ook nog Zuid-Korea,
Maleisië en Thailand staan er 5 Aziatische landen
bij de 10 belangrijkste leveranciers van Mexico.
Goederen van de Europese Unie zijn goed
voor 11,6% van de totale waarde aan goederen die
de Mexicanen in het buitenland aankopen. Ter herinnering: de EU importeert slechts 5,7% van de totale Mexicaanse uitvoer.
Duitsland spant de kroon binnen de EU. Bijna 4% van
al de goederen die Mexico in het buitenland aankoopt
komen van daar. Italië is het tweede EU-land dat zich
tot de tien belangrijkste leveranciers van Mexico kan
rekenen. Binnen Latijns-Amerika is Brazilië het enige
land in de top 10 met een belang van 1,3%.

MEXICAANSE INVOER PER LAND, 2017
(IN %)
BRON: WERELDBANK
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DIENSTEN
Mexico importeerde in 2017 commerciële diensten
ter waarde van 36,7 miljard USD. In tegenstelling tot
de export, die haast uitsluitend leunt op toerisme,
is de invoer erg evenwichtig samengesteld.
Transport heeft met een absolute waarde van 14,9
miljard USD het belangrijkste aandeel in de mix
(40,5%). Maritiem transport is goed voor 8,9 miljard
USD, luchttransport voor 6 miljard USD.

Daarna volgt toerisme, dat met 10,8 miljard USD
voor bijna 30% van de importwaarde garant staat.
Tot slot zijn er de andere commerciële diensten ter
waarde van 10,7 miljard USD met een belangrijke
rol voor onder meer verzekerings- en pensioendiensten (4,5 miljard USD) en financiële diensten
(2,1 miljard USD).
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2.3 DIRECTE BUITENLANDSE INVESTERINGEN

Men
spreekt
van
Directe
Buitenlandse
Investeringen (DBI) wanneer een onderneming
minstens 10% van het kapitaal van een buitenlandse onderneming verwerft met als doel er controle
over uit te oefenen en het beheer ervan te beïnvloeden. Deze operaties worden meestal in twee
grote groepen onderverdeeld: de zogenoemde
“greenfield”-investeringen, die als bedoeling hebben een nieuwe onderneming op te richten en de
“brownfield”-investeringen of overnames die ernaar streven de controle over een bestaande onderneming over te nemen.

Inkomende DBI
Mexico is één van de populairste landen ter wereld
om in te investeren. In 2017 stond het wereldwijd
op de 12de plaats op basis van de instroom van
directe buitenlandse investeringen, net achter
Duitsland maar voor landen zoals Rusland, Canada
of Spanje.

Het land ontving in 2017 investeringen ter waarde
van 29,7 miljard USD, een soortgelijk bedrag als het
jaar tevoren. In 2013 werd een enorme stijging opgetekend dankzij de overname die AB Inbev deed
van Grupo Modelo.
De aantrekkelijkheid van Mexico als bestemming
voor directe buitenlandse investeringen kan ook
afgemeten worden aan de stijgende tendens in het
aantal greenfieldinvesteringen over de afgelopen
15 jaar.
Daarmee is de voorraad aan inkomende directe
buitenlandse investeringen weer aangedikt. Ze bedraagt nu bijna 500 miljard USD, ongeveer de helft
van het BBP. Dat terwijl de voorraad aan DBI ten opzichte van het BBP voor de twee andere grote economieën in Latijns-Amerika, Argentinië en Brazilië,
op respectievelijk 12,2% en 36,4% lag in 2017.

DIRECTE BUITENLANDSE INVESTERINGEN IN MEXICO, 2012 – 2017
(IN MILJARD USD)
BRON: UNCTAD
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Mexico wist in 2017 voornamelijk investeringen
aan te trekken binnen de automobielindustrie.
Met inkomende fondsen ter waarde van 7 miljard
USD werd opnieuw een record opgetekend. Ook
investeringen in de constructie- en transportsector (3 miljard USD in 2017) en de telecommunicatie
(3,2 miljard USD in 2017) kenden een grote groei,
in die mate dat ze volgens het World Investment
Report 2018 van UNCTAD ongeveer in waarde verdubbelden ten opzichte van het voorgaande jaar.
Investeringen in de handelsindustrie kenden met
65% een procentueel zeer sterke groei.
Een overzicht van de DBI vrijgegeven door de
Mexicaanse overheid toont aan dat de maakindustrie in 2017 met voorsprong de belangrijkste
ontvanger was van directe buitenlandse investeringen. Op twee staat vervoer, opslag en communicatie en op drie constructie.

Zoals steeds kwamen de voornaamste investeringen uit de Verenigde Staten, gevolgd door
Canada. Spanje, Duitsland en Japan vervolledigen de top 5.

Voorlopige gegevens van 2018
In de eerste helft van 2018 waren de directe
buitenlandse investeringen volgens het Mexicaans
Ministerie van Economie 14% hoger dan tijdens
de eerste jaarhelft van het voorgaande jaar. Het
land klokte nu al af op 17,8 miljard USD. 43% van
de investeringen gingen naar de maakindustrie.
De grootste stijging was zonder twijfel weggelegd voor de sector van financiële diensten, die
nu instond voor 19,4% van alle inkomende directe
buitenlandse investeringen.
De belangrijkste investeerders waren de Verenigde
Staten, Spanje, Duitsland, Canada en Japan.

VOORRAAD INKOMENDE DBI, 2000 – 2017
(IN MILJARD USD)

DIRECTE BUITENLANDSE INVESTERINGEN
PER SECTOR, 2017 (IN %)

BRON: UNCTAD
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LANDEN MET DIRECTE BUITENLANDSE
INVESTERINGEN IN MEXICO, 2017 (IN %)
BRON: MEXICAANS MINISTERIE VAN ECONOMIE
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Belgische investeringen in Mexico
Heel wat Belgische bedrijven zijn actief in Mexico.
De aankoop van Grupo Modelo door de Belgische
reus AB Inbev in 2013 was de grootste buitenlandse
investering ooit in Mexico en had een waarde van
27% van al de ontvangen DBI in dat jaar volgens
bronnen van de Belgische Ambassade in Mexico.
Een tweede zeer grote investering was de overname van Grupo Mabe door het Belgische Ontex.
Volgens het Mexicaans Ministerie van Economie
was België na Spanje en Nederland de belangrijkste investeerder in Mexico tussen 1999 en 2017.
Wereldwijd komt België op een zesde plaats, met
een aandeel van 3,8% in de totale investeringen.

Het Mexicaans investeringsklimaat
Het Mexicaans agentschap om investeringen aan
te trekken, ProMéxico, lijst verschillende redenen
op waarom Mexico een interessante investeringspartner kan zijn.

BELGISCHE INVESTERINGEN IN MEXICO,
2011 – 2017 (IN MILJOEN USD)
BRON: MEXICAANS MINISTERIE VAN ECONOMIE
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De centrale ligging en toegang tot internationale
markten is een andere sterkte. Naast het feit dat
Mexico zelf al een zeer grote markt heeft, is er een
gegarandeerde toegang tot de Verenigde Staten
en Canada met het lidmaatschap tot NAFTA/

ECONOMISCHE GEGEVENS

USMCA. Zoals eerder besproken heeft Mexico
daarnaast nog een resem andere handelsakkoorden gesloten waardoor het uitstekend geïntegreerd is in de wereldeconomie.

meer zilver (1ste producent ter wereld), koper (7de
producent ter wereld), petroleum (12de producent),
lood, zink en bismut.
Ook logistiek heeft Mexico wat te bieden, met 74 operationele luchthavens waarvan 64 internationale, 117
zeehavens waarvan 68 internationale, 27.000 kilometer
aan sporen en bijna 400.000 kilometer aan wegen.

Daarnaast stipt ProMéxico ook aan dat er een grote
rechtszekerheid is voor investeerders. Zo heeft het
land verscheidene akkoorden rond wederkerige investeringspromotie en –bescherming. Ook België heeft
in 2003 een dergelijk akkoord gesloten met Mexico.

Sectoren waar ProMéxico extra op focust zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Andere voordelen die naar voren worden geschoven zijn de voordelige belastingtarieven, het grote
menselijke kapitaal met een werkende bevolking die
meer dan 80 miljoen mensen zal bedragen, waarvan
er heel wat opgeleid zijn binnen STEM-richtingen,
de natuurlijke rijkdommen die een enorm potentieel
bieden voor wind-, water- en geothermische energie, maar evenzeer voor de ontginning van onder

Agro-industrie
Chemische industrie
Creatieve industrie
Energie en milieu
Gezondheid
Infrastructuur en toerisme
Diensten
Transport

GREENFIELDINVESTERINGEN IN MEXICO, 2003 – 2017
(IN AANTAL PROJECTEN)
BRON: UNCTAD
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Buitenlandse investeringen aantrekken was bovendien ook één van de hoekstenen van het “Pacto por
México”, cruciaal om de vooropgestelde doelen van
het plan te bereiken. Daarom werden een hele resem hervormingen doorgevoerd in het DBI-regime,
vooral in de telecommunicatie- en omroepsector,
alsook de financiële en energiesector.
De hervormingen in de telecommunicatie- en omroepsector brachten een versoepeling mee in de
regels voor de toegang voor buitenlandse investeerders. Door het wegnemen van belemmeringen voor
buitenlandse investeringen hebben verschillende
nieuwe spelers zich gemeld op de telecommarkt.
Vóór de hervorming was deze sector goed voor
minder dan 1% van de ontvangen directe buitenlandse investeringen. Enkele jaren later was dit al
vertienvoudigd. De gevolgen zijn duidelijk. De kosten voor telecommunicatie zijn met zowat een kwart

gedaald, terwijl de OESO aanstipt dat het aantal
abonnementen op mobiele breedband tussen 2012
en 2016 meer dan verdrievoudigde tot 74 miljoen.
In de omroepsector werd het voorbehoud voor
Mexicaanse staatsburgers en bedrijven opgeheven
en is DBI nu mogelijk tot 49%. In de financiële sector
kan DBI tot 100% bedragen in verzekeringsinstellingen, obligatie-instellingen, wisselkantoren, algemene
entrepots, beheermaatschappijen van pensioenfondsen, kredietinformatiebedrijven, effectenbeoordelingsinstellingen en verzekeringsagenten.
Naar aanleiding van de hervormingen in de energiesector worden investeringen in basis petrochemicaliën en de opwekking en verkoop van elektriciteit niet
langer uitsluitend voorbehouden aan de staat. Waar
vroeger belangrijke beperkingen waren, kan DBI nu
eveneens 100% bedragen in de marketing van pe-

DIRECTE BUITENLANDSE INVESTERINGEN UIT MEXICO, 2012 – 2017
(IN MILJARD USD)
BRON: UNCTAD
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troleum en distributie van vloeibaar petroleumgas,
aanleg van pijpleidingen voor het transporteren van
olie en zijn derivaten, evenals het boren naar olie- en
gasbronnen. Voor meer info hierover, zie de sectorale
analyse “Petroleum” verderop in deze studie.

Uitgaande DBI
De directe buitenlandse investeringen van Mexico
zijn consequent lager dan de inkomende, al fluctueert het bedrag sterk. In 2017 bedroegen deze
nog 5 miljard USD, hetgeen meer dan 3 keer hoger
ligt dan het jaar voordien, maar slechts de helft bedraagt van in 2015. Amper vijf jaar eerder lag het
bedrag zelfs meer dan 4 keer zo hoog.

Galgo opende een distributiecentrum in Tongeren,
KUO investeerde via TREMEC in Zedelgem, Sigma
Alimentos verwierf via de overname van het
Spaanse bedrijf Campofrio ook Group Imperial
Meat dat 800 werknemers heeft in België,
Mexichem kocht het Nederlandse bedrijf Wavin
dat PVC-buizen produceert in Limburg en in februari 2018 investeerde IBN Industrias Militares meer
dan 1,5 miljoen EUR in Biorics, een spin-off van de
KULeuven.

Mexicaanse investeringen in België
De Belgische Ambassade in Mexico noteerde de
afgelopen jaren vijf belangrijke Mexicaanse investeringen in België.

VOORRAAD UITGAANDE DBI, 2000 – 2017
(IN MILJARD USD)
BRON: UNCTAD
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2.4 RISICOWAARDERING

2.4.1 RISICOWAARDERING VOLGENS
DE CREDENDO GROUP
De missie van Credendo - Export Credit Agency
(voorheen Delcredere), de Belgische openbare
kredietverzekeraar, is het ondersteunen van internationale handelsrelaties. Credendo beschermt
bedrijven, banken en verzekeringsondernemingen
tegen kredietrisico’s en politieke risico’s of vergemakkelijkt de financiering van dergelijke transacties.

Het commerciële risico situeert zich in klasse B,
d.w.z. een gemiddeld risico. Het gaat om het risico dat de privédebiteur in gebreke blijft, nl. dat
hij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen of dat
hij er zich aan onttrekt zonder wettige reden. Het
commerciële risico wordt niet alleen bepaald door
de situatie van de debiteur zelf, maar ook door macro-economische of systeemgebonden factoren
die de betalingscapaciteit van het geheel aan debiteuren in een land beïnvloeden.
Directe investeringen

Credendo maakt een gespecialiseerde kredietanalyse en risicobeoordeling van afzetmarkten en bedrijven. Die beoordeling bestaat uit een inschatting
van de politieke risico’s en dit zowel op korte als
op (middel)lange termijn waarbij rekening wordt
gehouden met de kans op externe conflicten, het
risico op onteigeningen en politieke willekeur, de
financiële gezondheid en de diversificatie van de
economie van het land. Daarnaast worden ook de
commerciële risico’s beoordeeld en wordt er rekening gehouden met de kwaliteit van het juridische
en institutionele kader van de beoogde landen.
Exportoperaties
De politieke risico’s waaraan investeerders in
Mexico worden blootgesteld zijn beperkt en dit zowel op korte termijn (2 op 7) als op middellange en
lange termijn (3 op 7).Met politieke risico’s bedoelt
men alle gebeurtenissen die voor de verzekerde of
debiteur overmacht vormen zoals oorlogen, revoluties, natuurrampen, deviezenschaarste en willekeurige overheidsmaatregelen. Voor de speciale
contantzaken, gebaseerd op politieke risico’s bij
krediettransacties, krijgt het land een klasse 2 op 7.

50

MEXICO

16 > 24 FEBRUARI 2019

Credendo verzekert bij directe investeringen in
Mexico tegen het risico op oorlog, het risico op
onteigening, willekeurige overheidsmaatregelen
en het transferrisico i.v.m. de betaling van de dividenden of de repatriëring van kapitaal. Die risico’s
kunnen afzonderlijk worden verzekerd, maar ook in
alle mogelijke combinaties. Alle aanvragen worden
geval per geval behandeld op basis van een gedetailleerde analyse.
Het risico op politiek geweld omvat zowel het risico
op een extern conflict als het risico op binnenlands
politiek geweld. Het binnenlands politiek geweld
omvat, op zijn beurt, het extreme geval van een
burgeroorlog, maar ook de risico’s op terrorisme,
burgeroproer, sociaal-economische conflicten en
raciale en etnische spanningen. Mexico scoort op
dit punt gemiddeld, met een inschatting van 3 op
een schaal van 7.
Het risico op onteigening en willekeurige overheidsmaatregelen heeft niet enkel betrekking op
de risico’s op onteigening en het niet-nakomen van
de contractuele verbintenissen door de overheid,

ECONOMISCHE GEGEVENS

RISICOWAARDERING VOLGENS DE CREDENDO GROUP
BRON: WWW.CREDENDOGROUP.COM SITUATIE OP 11/01/2019

Handelstransacties

Buitenlandse investeringen

Beoordeling van politieke en aanverwante risico’s (1 tot 7)

Beoordeling van het risico van politiek geweld (1 tot 7)

Korte termijn
Beoordeling van het risico van onteigening
Middellange/lange termijn
(Speciale) contantzaken

Beoordeling van het risico van muntinconvertibiliteit
en transferbeperking

OESO-premieclassificatie

Beoordeling van het systemisch commercieel risico (A tot C)
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maar ook op de risico’s die verband houden met
de (slechte) werking van het gerechtelijke apparaat
en de potentiële negatieve gedragswijzigingen ten
aanzien van buitenlandse investeerders. Ook hier
krijgt Mexico een score van 3 op een schaal van 7.
Het transferrisico is het risico dat voortvloeit uit
een gebeurtenis of een beslissing van buitenlandse overheden die de transfer van het kredietbedrag betaald door de debiteur verhindert. Met een
score van 3 op 7 rangschikt het land zich in de categorie van gemiddelde risico’s.
Meer informatie is beschikbaar op www.credendo.
com

2.4.2 ANDERE RISICO-INDICATOREN
Tal van instellingen maken inschattingen van de
risico’s van zakendoen in een land. We geven hier
slechts een selectie van de bekendste:
Volgens het “Global Competitiveness Report 2018”
van het World Economic Forum (WEF) staat Mexico
op een 46ste plaats op een totaal van 140 landen
die gerangschikt worden op basis van hun concurrentiekracht. Ter vergelijking: België bezet de 21ste
plaats. Ten opzichte van de 44ste plaats van vorig
jaar zet Mexico wel een stapje achteruit.
Op het vlak van marktgrootte (11de) scoort Mexico
bovenmatig goed. Ook qua macro-economische stabiliteit (35ste) wordt het land hoog ingeschat. Daarnaast heeft Mexico volgens het World
Economic Forum een sterke focus op innovatie,
met een dynamische zakenomgeving (41ste) en een
belangrijk innovatievermogen (50ste).
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Op vier van de 12 beoordeelde punten scoort
Mexico in de tweede helft van de tabel. Het gebruik van ICT (76ste), vaardigheden van de werknemers (86ste), de arbeidsmarkt (100ste) en voornamelijk de overheidsinstellingen (105de). Op dit laatste
punt wordt Mexico voornamelijk afgerekend op de
georganiseerde misdaad en een gebrek aan transparantie.
Volgens de indicator “Ease of Doing Business 2019”
van de Wereldbank, die onderzoekt hoe eenvoudig handelsrelaties onderhouden kunnen worden,
bezet Mexico de 54ste plaats op 190 landen.
Wat voornamelijk in het oog springt, is de 8ste
plaats die het land bezet in het verkrijgen van krediet. Ook het oplossen van insolventie (32ste) en het
laten naleven van contracten (43ste) vormt over het
algemeen weinig problemen in Mexico. De zwakste scores vallen te noteren bij het registreren van
eigendom (103de) en het betalen van belastingen
(116de).
Volgens de OESO bedraagt het landenrisico 3 op
een schaal van 7, zijnde een gemiddeld risico. Het
landenrisico van de OESO-premieclassificatie is
samengesteld uit het transfer- en convertibiliteitsrisico (i.e. het risico dat een overheid kapitaal- of
wisselkoerscontroles oplegt waardoor een entiteit
de lokale valuta niet kan omzetten naar buitenlandse valuta en/of geen fondsen kan transfereren naar
schuldeisers die buiten het land gevestigd zijn) en
gevallen van overmacht (bv. oorlog, onteigening,
revoluties, burgerlijke onlusten, overstromingen,
aardbevingen).
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3.1 DE MEXICAANSE AGRO-INDUSTRIE

INLEIDING

INTERVIEW MET DE
MEXICAANSE AMBASSADEUR
IN BELGIË
De omvang van de Mexicaanse markt
biedt heel wat kansen voor Belgische bedrijven actief in de agrovoedingssector,
waaronder ook exporteurs van voeding
en dranken.
Het Mexicaanse aanbod van zijn kant
bestaat onder meer uit een breed assortiment aan groenten en vruchten waaronder avocado’s, asperges, frambozen, bramen en bessen. Ook tequila en mezcal zijn
interessante producten van Mexicaanse
origine.
Zodra de nieuwe handelsovereenkomst
met de EU van kracht wordt zal de handel
in 85% van de landbouwproducten worden geliberaliseerd. Dit zal de kansen tot
markttoegang sterk verbeteren voor beide partners.
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Mexico is de 12de grootste voedingsproducent ter
wereld. Dankzij gunstige geografische en klimatologische omstandigheden kunnen landbouwers
er het hele jaar door gewassen produceren tegen
lage productiekosten. De primaire sector voorziet
in het levensonderhoud van ongeveer 13% van de
Mexicaanse bevolking en levert een toegevoegde waarde van 3,2% van het Mexicaanse BBP. Met
39,3 miljard USD neemt Mexico in termen van
toegevoegde waarde (in miljarden dollars) de 11de
plaats in op 143 landen, net voor Frankrijk.
Mexico is ‘s werelds grootste producent van avocado’s en de op een na grootste producent van
citroenen, de derde voornaamste producent van
papajas, aardbeien en bosbessen, ‘s werelds vierde belangrijkste producent van gierst (sorghum),
mango’s en frambozen en de vijfde grootste producent van maïs, bloemkool, broccoli en sinaasappelen. Het is wereldwijd ook de 5de grootste eierproducent, de 7de producent van kippenvlees, de
8ste rundvleesproducent en de 10de producent van
varkensvlees.
Desalniettemin blijft de Mexicaanse productie weinig gevarieerd: 6 producten (witte maïs, sorghum,
bonen, koffie, suikerriet en tarwe) zijn goed voor
meer dan 75% van de totale Mexicaanse landbouwproductie en beslaan 58% van de landbouwgrond. Het merendeel van deze gewassen zijn bestemd voor binnenlands gebruik. Groenten en fruit
vinden voornamelijk hun weg op de internationale
markt, waarbij de Verenigde Staten met 80% van
de Mexicaanse export een hoofdrol speelt.

SECTORALE ANALYSE

OVERHEIDSPROGRAMMA’S
De aanzienlijke steun die de Mexicaanse overheid
al decennialang aan de landbouwsector biedt gaat
terug tot de irrigatieprogramma’s uit de jaren 40
en 50.
In 1960 verdrievoudigde Mexico de investeringen
in landbouw en werd het voor de eerste keer zelfvoorzienend qua tarweproductie. In die jaren beschermde de overheid boeren door het opleggen
van importheffingen en het toepassen van importen exportcontroles. In de jaren zeventig stelde de
overheid garanties en verzekeringsplannen op om
de landbouwproductie te verhogen.

In 1992 werden structurele hervormingen ingevoerd om de landbouw te moderniseren. Deze
hervormingen hadden tot doel het wettelijke kader
van ejidos (gemeenschapsgronden) te wijzigen
om zo de boeren in staat te stellen op een efficiëntere manier te produceren.
Vervolgens liet het Procampo-programma, dat
liep van 1994 tot 2009, de regering toe geld rechtstreeks naar de boeren te versluizen door hen directe toelagen te geven. Dit kwam in de plaats van
subsidies die boeren moesten aanmoedigen om
de productie van minder winstgevende gewassen

VERWACHTE VOLUME EN WAARDE VAN DE MEXICAANSE AGROFOOD PRODUCTIE,
2016 – 2030 (IN MILJOEN TON EN MILJARD PESO)
BRON: PLANEACIÓN AGRÍCOLA NACIONAL (SCHATTINGEN VANAF 2018)
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Mexico heeft de afgelopen jaren een verdere modernisering van zijn landbouwsector ondersteund
via verschillende instrumenten zoals PROAGRO
Productivo, Progan et MasAgro. Het eerstvermelde
programma concentreert meer dan 50% van de
door de SAGARPA (het Ministerie voor landbouw,
veeteelt, plattelandsontwikkeling, visserij en voeding) beheerde hulp om landbouwers te helpen de
omschakeling te maken van traditionele gewassen
naar graangewassen. Progan is gericht op de veehouderijsector en moet de hoge groeidoelstellingen ondersteunen zoals een stijging van de productie van rundvlees met 10% per jaar. MasAgro tot
slot wil de voedselzekerheid en productiviteit van

op zich te nemen. Procampo liet zo producenten
van basisvoedingsmiddelen toe om te concurreren met de Verenigde Staten en Canada toen
Mexico toetrad tot de NAFTA.
Met het PROAGRO Productivo-programma ging
in 2013 een nieuwe fase van start. Subsidies zijn
sindsdien gekoppeld aan specifieke acties van
boeren om hun productiviteit te verhogen. Boeren
moeten dus aantonen dat de betaling is gebruikt
voor technische, productieve of organisatorische
investeringsdoeleinden zoals technische bijstand,
machines, nieuwe soorten granen, meststoffen,
verzekeringen, herstructurering of prijsafdekking.

WAARDE VAN DE MEXICAANSE PRODUCTIE, 2016 – 2030
(IN MILJARD PESO)
BRON: PLANEACIÓN AGRÍCOLA NACIONAL (SCHATTINGEN VANAF 2018)
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de tarweelteelt in kleine en middelgrote landbouwbedrijven verbeteren.

HERVORMINGEN VOORGESTELD DOOR
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
(AMLO)

Daarnaast was er ook het sectoraal programma 2013 – 2018 dat vijf doelstellingen naar voren
schoof. De productiviteit verhogen, samenwerkingen op poten zetten zodat schaalvoordelen
en hogere toegevoegde waarde kunnen worden
gegenereerd, meer zekerheid in de sector brengen, focus op een duurzame ontwikkeling van de
natuurlijke rijkdommen en bijdragen aan het oplossen van het voedseltekort op het platteland.

Víctor Villalobos, de Minister van Landbouw onder
AMLO, liet in de zomer van 2018 al verstaan welke kant het beleid zou opgaan zodra de nieuwe
President in december zijn functie zou opnemen.
Hij focust op drie pilaren. Een verhoogde productie, een ethisch verantwoorde productie en een inclusieve productie.

In 2017 lanceerde Mexico het nationale landbouwplan 2017 – 2030. Dit is een richtinggevende denkoefening over waar het land naartoe wil op lange
termijn. Deze routekaart helpt om in de toekomst
de keuze te maken naar nieuwe gewassen, waarvan Mexico er 54 definieert en 38 als strategische
teelt bestempelt. Bovendien wordt gekeken naar
de Europese Unie, Azië en Latijns-Amerika om het
klantenbestand te diversifiëren.
Enkele objectieven tegen 2030 voor de 38 strategische teelten zijn: 175,5 miljoen ton voedsel produceren, een stijging van de productiewaarde tot
133,7 miljard peso (aan constante prijzen t.o.v. 2016)
en een jaarlijke rendementsstijging met 2,01%.
Belgische bedrijven met interesse om te investeren
in de Mexicaanse landbouwsector kunnen om hun
langetermijnstrategie uit te stippelen het nationale
landbouwplan 2017 – 2030 raadplegen op:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachm e nt /f il e/2 5 5 6 2 7/Pl a n e a c i _ n _ A g r_ c o l a _
Nacional_2017-2030-_parte_uno.pdf

• Een verhoogde productie: Zowel in 2019 als
in 2020 zou de President 500.000 hectare
extra willen cultiveren. In beide jaren zouden
daarmee 200.000 banen gecreërd worden.
Daarvoor wordt onder meer gekeken naar het
het stroomgebied van de Usumacinta-rivier. In
Mexico is 27,5 miljoen hectare landbouwgrond
voorhanden, terwijl er momenteel slechts 22
miljoen hectare benut wordt.
“We moeten in Mexico produceren wat we consumeren en de interne markt versterken”, zei Víctor
Villalobos. “Landbouwers zullen hulp krijgen in
de vorm van kunstmest en technisch advies om
de productie te verhogen.” Hij herhaalde ook de
mogelijkheden die het land heeft inzake voedselproductie. Voorlopig worden in het noorden voornamelijk gewassen voor de internationale markt
gecultiveerd en in de rest van het land voor lokale
consumptie. Op deze lokale productie wordt een
extra focus gelegd door de nieuwe President. Zo
wil Minister Villalobos dat zijn land in de toekomst
minder mais, bonen en tarwemeel importeert.
• Een ethisch verantwoorde productie: De toekomst van de Mexicaanse landbouw wordt gekenmerkt door een strategie van innovatie en
concentratie op de biologische landbouw. De
biologische voedselproductie van het land ken-
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de de laatste jaren een groei van 20% tot 30%.
Voor dit type landbouw is een bloeiende vraag
met een zeer groot groeipotentieel.
• Een inclusieve productie: volgens de President
hebben veel landbouwers de afgelopen jaren
hun job ingeruild om te migrereren naar het
noorden of te werken in de dienstensector omdat hun situatie te penibel was geworden. AMLO
wil nu een inclusief en gedifferentieerd landbouwbeleid uitstippelen, op maat van de regio’s.
AMLO verklaarde tijdens de verkiezingingen dat hij
de armste boeren zou helpen door de werkingsregels voor het verlenen van subsidies te vereenvoudigen. Hij zou daarvoor een systeem van
minimumprijzen of minimuminkomsten voor producenten van zelfvoorzienende landbouwproducten garanderen. Bovendien kloeg AMLO tijdens de
campagne ook het chronisch marktfalen aan en
wilde hij inzetten op kredietprogramma’s, gewasverzekeringen en bescherming tegen concurrentiebeperkende praktijken.
Ondertussen fuseerde de President alvast twee
staatsbedrijven die gericht zijn op armoedebestrijding (Liconsa en Diconsa) tot SEGALMEX
(Seguridad Alimentaria Mexicana) om de steun
voor de armste boeren te versterken.
Na een onderhoud met de commissie voor landbouw van de Kamer van Afgevaardigden in december 2018 maakte Minister van Landbouw
Víctor Villalobos duidelijk dat het plan van President
Andrés Manuel López Obrador vier grote prioriteiten heeft: meststofproductie, het voorzien van een
“basismand” voor de kwetsbare bevolking, prijsgarantie voor basisproducten gericht op kleine producenten en een kredietschema voor de aankoop van
runderen (1 miljoen vaarzen en 200.000 hengsten).
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EXPORT
In 2017 exporteerde Mexico voor meer dan 32 miljard USD aan agro-voedingsproducten. Daarmee
vormde het in 2017 een aanzienlijk deel van de
totale Mexicaanse export. Groenten waren goed
voor een exportwaarde van 6,7 miljard USD (1,6%
van de totale Mexicaanse export), terwijl fruit en
noten met 6,6 miljard USD een soortgelijke uitvoerwaarde hadden.
Volgens SAGARPA, het Ministerie van Landbouw,
veeteelt, plattelandsontwikkeling, visserij en voeding,
boekte Mexico in 2017 een handelsoverschot van
5,4 miljard USD in de primaire sector. SAGARPA
schrijft deze prestatie toe aan het harde werk van
de producenten en de stijgende nadruk op gewassen met toegevoegde waarde. Onder meer de
productie van avocado’s, tomaten en bessen heeft
de afgelopen jaren een toename ervaren.
Bier, avocado’s en bessen behoren qua exportwaarde tot de belangrijkste voedingsproducten
van het land. Met een omzet van 3,8 miljard USD
in 2017 realiseerde de uitvoer van bier een groei
van 33,9%, terwijl de verkoop van avocado’s steeg
met 38,3% tot 3,2 miljard USD. De export van bessen nam dan weer met 20% toe tot 2,1 miljard USD.
Tomaten vertegenwoordigen tenslotte een waarde
1,9 miljard USD in 2017.
Niet alleen qua producten heeft Mexico een diversificatie voor ogen, ook qua klanten. Als gevolg
van de moeizame relatie die de laatste jaren onderhouden werd met de Verenigde Staten, zijn verschillende missies uitgezonden naar onder meer
Zuid-Amerika en Azië (Argentinië, Brazilië, Japan,
Zuid-Korea).

SECTORALE ANALYSE

KANSEN VOOR BELGISCHE BEDRIJVEN
Het nieuwe handelsakkoord tussen de EU
en Mexico
De modernisering van de vrijhandelsovereenkomst
tussen de Europese Unie en Mexico, waarrond in
2018 een principeakkoord bereikt werd, biedt nieuwe kansen voor Mexicaanse en Europese landbouwproducten. Dit is onder meer het geval voor
de Europese uitvoer van pluimvee, kaas, chocolade, pasta en varkensvlees.

Het akkoord voorziet onder meer in:
• preferentiële toegang voor heel wat kazen zoals gorgonzola en roquefort, die momenteel tot
20% aan invoerheffingen hebben. Binnen jaarlijkse quota gaan dezelfde rechten gelden voor
een heel aantal andere kazen.
• het vrijmaken van een aanzienlijk volume voor
de export van melkpoeder, te beginnen met
30.000 ton vanaf de inwerkingtreding, oplopend tot 50.000 ton na 5 jaar.
• een verhoging van de de toegelaten hoeveelheid varkensvlees in de uitvoer naar Mexico,
met belastingvrije handel voor vrijwel alle varkensvleesproducten.
• afschaffing van heffingen voor producten zoals
chocolade (momenteel tot 30%) en pasta (momenteel tot 20%). Voor België in het bijzonder kan dit
positief uitdraaien, aangezien ons land samen met
de Verenigde Staten en Canada tot de voornaamste chocoladeleveranciers van Mexico behoort.
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AVOCADO’S EN TOMATEN
80% van de Mexicaanse avocadoproductie situeert
zich in Michoacán, waar klimatologische omstandigheden, de beschikbaarheid van land en de lage arbeidskosten bevorderlijke factoren zijn. In totaal werd een
historische productie van niet minder dan 997.629 miljoen ton gerealiseerd. Mexico is daarmee de grootste
avocadoproducent ter wereld.
Bovendien is Mexico goed voor 48,5% van de wereldwijde avocado-export. Sinds 2013 groeide de export
jaarlijks gemiddeld met meer dan 15%. In 2017 bedroeg
de export 3,2 miljard USD. Tien landen nemen 98% van
de Mexicaanse export voor hun rekening: de Verenigde
Staten, Japan, Canada, Spanje, Frankrijk, Nederland, El
Salvador, China, Honduras en Guatemala. Met een aandeel van 77% is de Verenigde Staten met voorsprong
de belangrijkste afnemer. Frankrijk en Nederland, onze
twee buurlanden uit de top 10, vertegenwoordigden
een aandeel van respectievelijk 1,7% en 1,6%.
Mexico is op wereldniveau de op één na na grootste
exporteur van tomaten met een waarde van 1,9 miljard USD in 2017. De tomatenproductie voor 2017/18
wordt geschat op 3,4 miljoen metrische ton (MMT).
Mexicaanse producenten blijven verschuiven van conventionele productie naar beschermde landbouwtechnologieën, wat resulteert in hogere opbrengsten.
Mexico staat in voor 21,9% van de werelduitvoer. De
grootste producenten bevinden zich in Sinaloa, San
Luis Potosí, Michoacán, Baja California en Zacatecas.
De voornaamste aankopers van Mexicaanse tomaten
zijn de Verenigde Staten, Canada en Japan.
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• bescherming van 340 onderscheidende
Europese voedingsmiddelen en dranken in
Mexico, de zogenaamde geografische aanduidingen, zoals jambon d’Ardenne uit België of
comté-kaas uit Frankrijk. Dit betekent dat EUproducenten van traditionele delicatessen niet
langer moeten concurreren met kopieën.
Mexico krijgt op zijn beurt betere toegang tot de
Europese markt voor tonijnfilets, tarwe, asperges,
bananen, vlees en honing.
Andere opportuniteiten
Er zijn heel wat kansen voor Belgische bedrijven
die producten en technologieën aanbieden om
de Mexicaanse landbouwproductie efficiënter en
duurzamer te maken. Dit past immers in het kader
van de eerder besproken langetermijnplannen van
de regering. Alle schakels in de keten kunnen hierbij betrokken worden.

Daarnaast zijn er kansen voor innovatieve bedrijven met een sterke focus op R&D dankzij onder meer een internationaal onderzoekscentrum
van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de
Verenigde Naties: het Internationaal Centrum voor
graan- en tarweverbetering (CIMMYT). Dit centrum, gelegen in de buurt van Mexico-Stad, biedt
werk aan verschillende Belgische onderzoekers en
is voortdurend op zoek naar bedrijven die geïnteresseerd zijn in partnerschappen en gezamenlijke
onderzoeksprojecten.
Bovendien zet Mexico steeds meer in op biotechnologie en technologische innovaties voor de cultivering van gewassen. België kan hier als één van

Zo is Mexico een aantrekkelijke markt voor leveranciers van meststoffen, omdat de lokale productie
(ongeveer 2,2 miljoen ton / jaar) onvoldoende is
om aan de vraag van 4,7 miljoen ton / jaar te voldoen. Er wordt ook geschat dat slechts 67% van
het landbouwgebied van Mexico momenteel
wordt bemest. Bovendien wordt de regulering van
pesticiden in Mexico strenger, waardoor de vraag
naar duurzame pesticiden de komende jaren zal
toenemen.
Het oogsten zelf gebeurt in sommige gebieden
nog handmatig, terwijl Belgische bedrijven de
Mexicaanse landbouwsector ook kunnen bijstaan
voor een efficiëntere verwerking van landbouwproducten, evenals de koel- en verpakkingsfaciliteiten.
Ook waterbesparende technologieën zijn in trek.
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3.2 DE MEXICAANSE PETROLEUMSECTOR

OVERZICHT VAN DE MEXICAANSE PETROLEUMEN GASSECTOR, 2015 – 2018
(IN MILJARD USD)

de belangrijkste biotechlanden ter wereld zeker
een rol spelen.

HUIDIGE STAND VAN ZAKEN

BRON: EXPORT.GOV (SCHATTINGEN VANAF 2018)
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Ondanks het belang van de petroleumsector liep
de productie de afgelopen decennia stelselmatig
terug. In de afgelopen tien jaar is de productie volgens Pemex zelfs met een derde afgenomen, van
2,8 miljoen vaten per dag in 2008 tot 1,9 miljoen
vaten per dag in 2017. Ook het belang van Mexico
voor de globale wereldproductie van petroleum is
sterk teruggelopen. In 2006 was het land nog de
vijfde belangrijkste producent.
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Petroleum is een cruciaal onderdeel van de
Mexicaanse economie. Mexico was met een productie van 1,9 miljoen vaten per dag in 2017 de 12de
grootste olieproducent ter wereld. De waarde van
de Mexicaanse petroleum- en gasproductie bedroeg dat jaar 2,3 miljard USD. Daarvan werd ongeveer 2 miljard USD uitgevoerd.
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PETROLEUMPRODUCTIE IN MEXICO, 2000 – 2018
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BRON: NATIONAL HYDROCARBONS COMMISSION MEXICO

Sinds 2012 daalde bijgevolg ook de bijdrage van
deze sector voor de federale begroting. In 2012
stonden de aan petroleum gerelateerde inkomsten
nog in voor 34% van de federale inkomsten, terwijl
dit aandeel in 2017 nog 10% bedroeg.
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AAN OLIE GERELATEERDE INKOMSTEN INCLUSIEF SOCIALE ZEKERHEID, 2010 – 2017
(ALS % VAN DE TOTALE FEDERALE OVERHEIDSINKOMSTEN)
BRON: PEMEX
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ledige waardeketen. Het was dan ook een mijlpaal
toen in 2014 onder het Presidentschap van Enrique
Peña Nieto de energiesector werd opengesteld.
Met de nieuwe wet wenste Mexico buitenlandse bedrijven aan te trekken die de technologie en financiële middelen hebben om de sector naar een hoger niveau te tillen. Volgens heel wat experten kon
Mexico zijn voormalige productie- en exportniveaus
niet opnieuw bereiken in een markt met slechts één
speler, die volgens verschillende waarnemers bovendien suboptimaal werkte.
De publieke ambities die gepaard gingen met het
openen van de markt waren groot. Dankzij een hogere energie-efficiëntie moesten de elektriciteitsen brandstofprijzen dalen, de handelsbalans zou
verbeteren, winsten moesten gedeeld worden met
de samenleving en de hoeveelheid groene energie
moest de hoogte in. Tegen 2024 zou 35% van de
elektriciteit groen opgewekt moeten worden, tegen 2050 zelfs de helft.
Eens de energiehervorming in 2025 op volle snelheid is, zouden er volgens een studie van de Harvard
Business School 2 miljoen banen extra moeten zijn
en een bijkomende groei van het BBP met 2%.
De buitenlandse investeringen sinds de opening
van de Mexicaanse energiesector worden volgens
Atlantic Council, een denktank, alvast op 200 miljard USD geschat. Er werden 90 nieuwe productie-eenheden geopend bij 68 exploitanten, meer
dan 1.700 tankstations van 30 nieuwe exploitanten
openden hun deuren en de concurrentie in de kleinhandelsmarkt voor elektriciteit werd doorgezet.
De opening van de energiemarkt voor particuliere bedrijven zorgde ook voor de ontdekking
van olievoorraden. In 2017 werd voor het eerst in
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80 jaar een nieuwe vondst gedaan door een privaat bedrijf, met name in Zama. Het Amerikaanse
Talos Energy liet weten dat er vermoedelijk 1,4 tot
2 miljard vaten olie te ontginnen zijn. Tekenend is
ook dat het een offshore ontdekking betreft, een
domein waarin het Pemex aan expertise ontbrak.
Deze nieuwe vondst kreeg de “Ontdekking van
het jaar” award uitgereikt door een internationale
sectorvereniging, de Association of International
Petroleum Negotiators.
Ook andere bedrijven zoals het Italiaanse ENI
hebben al ontdekkingen gedaan, onder meer
nabij de Campeche baai. In de zomer van 2018
maakte het bedrijf bekend 1,8 miljard USD te
investeren in drie petroleumvelden (Amoca,
Miztón en Tecoalli). Het gebied zou 2,1 miljard vaten petroleum bevatten.
Daarnaast is de private sector ook beginnen investeren in pijpleidinginfrastructuur. In 2017 werden
verbintenissen aangekondigd voor de bouw van
verschillende pijpleidingen met een investeringswaarde van meer dan 2 miljard USD. Ook andere
investeringsplannen zijn al geconcretiseerd, zoals de bouw van opslagplaatsen voor petroleum,
goed voor investeringen ter waarde van 250 miljoen USD.

AMLO EN DE ENERGIEHERVORMING
De huidige President van Mexico, Andrés Manuel
López Obrador, is een koele minnaar van de energiehervorming. Tijdens zijn kandidatuur had hij
laten doorschemeren dat het ritme van de energiehervorming zou kunnen vertragen indien hij
verkozen werd. De Mexicaanse President had publiekelijk toegezegd alle nieuwe energiecontracten
te onderzoeken en alleen de contracten te accepteren die hij als legitiem en in het nationale belang
van Mexico beschouwde.
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Bovendien zag AMLO een grotere rol weggelegd
voor Pemex dan voorzien door de toenmalige regering van Enrique Peña Nieto. De vorige President
wenste meer prioriteit te geven aan de verbetering
van het concurrentievermogen van de sector door
andere exploitanten en particuliere consortia aan te
moedigen om zich actief te mengen in de debatten.
Toch is het terugdraaien van de hervormingen
geen zekerheid. Volgens Atlantic Council kan de
President niet op eigen houtje beslissen om deze
veranderingen terug te schroeven. Bovendien
staat AMLO niet afkerig tegenover nieuwe investeringen in de sector. Zo kondigde hij al aan dat hij
investeringen zou doen ter waarde van 300 miljard
peso (ongeveer 13,5 miljard EUR) om bestaande
raffinaderijen te behouden en nieuwe te bouwen.

KANSEN VOOR BELGISCHE BEDRIJVEN
Mexico heeft nog heel wat onaangeroerd potentieel. Volgens schattingen van de Boston Consulting
Group (BCG), een internationaal strategisch adviesbureau, worden de diepwaterbronnen van Mexico
geschat op 27 miljard vaten olie. Qua schalie-olie
heeft Mexico dan weer de achtste grootste reserves ter wereld. Bovendien zijn de productiekosten
in ondiepe wateren relatief laag, rond de 20 USD
per vat. Bijgevolg is de Mexicaanse energiemarkt
aantrekkelijk voor internationale bedrijven in de
hele waardeketen. Deloitte, een consultant, noteert alvast mogelijkheden voor bedrijven actief in
exploratie en productie, logistiek en infrastructuur:
• Exploratie en productie: de toename aan projecten in Mexico en de Mexicaanse wateren vereist
een aanzienlijke uitbreiding van hiermee gerelateerde infrastructuur, materialen en diensten.
• Infrastructuur: De afgelopen jaren is al sterk ingezet op pijpleidingen en naar verwachting zal
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deze trend zich nog verder doorzetten. Er zouden investeringen ter waarde van 34 miljard
USD nodig kunnen zijn. BCG meldde in de zomer van 2017 dat de helft van de pijpleidingen
verzadigd waren, wat opstoppingen veroorzaakte. Deloitte verwacht ook investeringen in
weginfrastructuur aangezien de landelijke wegen te lijden hebben onder de zware vracht die
erop vervoerd wordt.
• Logistiek: de extra midstream en downstream
activiteit zal resulteren in een stijgende nood
aan logistieke oplossingen, onder meer qua
transport, distributie en opslagcapaciteit.
Momenteel heeft Mexico volgens een andere
consultant, BCG, een gemiddelde opslagcapaciteit van zes tot acht dagen, wat weinig is
vergeleken met het OESO-gemiddelde van 25
dagen.
• Petrochemie: Mexico heeft een hernieuwde interesse om toegevoegde waarde te creëren. In
de jaren 1970 was het land de zevende belangrijkste petrochemische producent ter wereld.
Sindsdien is het belang van Mexico in deze sector stelselmatig afgebrokkeld. Vóór de energiehervorming was de productie van basis petrochemicaliën voorbehouden aan de Mexicaanse
staat via Pemex. Nu deze markt is opengesteld
en AMLO aangekondigde om de raffinagecapaciteit op te drijven kan het tij beginnen keren.
Een volledig rapport over de Mexicaanse chemische en petrochemische industrie in 2018 kan gevonden worden op:
https://www.gbreports.com/files/
pdf/_2018/Mexico_Petrochemicals_and_
Chemicals_2018_APLA_Pre-Release.pdf
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Bovendien zijn in het principeakkoord tussen de
Europese Unie en Mexico over de modernisering van
de handel verschillende regels opgelijst die de handel in energieproducten moeten vereenvoudigen.
De Europese Commissie stipt aan dat deze overeenkomst onder meer zorgt voor:
• een toegenomen transparantie en eerlijkheid
voor de vergunningsvoorwaarden binnen de
petroleum- en elektriciteitsmarkt om de overheids- en investeringsvoorwaarden te verbeteren. Dit garandeert de toegang van Belgische
en andere Europese bedrijven tot de geliberaliseerde markt van koolwaterstoffen en schone
brandstoffen met een jaarlijkse waarde van respectievelijk 15 miljard USD en 6 miljard USD.
• een verbetering van de markttoegang om te zorgen voor eerlijke en niet-discriminerende toegang
tot energienetwerken en tot belangrijke grondstoffen. Concreet wil Europa hiermee exportbeperkingen voor energieproducten en grondstoffen
opheffen. De overeenkomst verbiedt ook elke strategie met betrekking tot exportprijzen die hoger
zijn dan de binnenlandse prijzen.
• Het bevorderen van de handel in duurzame
energiegoederen, zoals hernieuwbare energie
en energie-efficiënte producten. Daarvoor wordt
gekeken naar onder meer samenwerking op het
gebied van gemeenschappelijke normen.
Voor meer informatie:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/
april/tradoc_156800.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/
april/tradoc_156791.pdf
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3.3 D
 E MEXICAANSE
MEDISCHE APPARATUURINDUSTRIE

In 2017 had de wereldwijde vraag naar medische
apparatuur een waarde van 747 miljard USD bereikt
volgens manufactura.mx. Naar verwachting zal
deze sector tussen 2015 tot 2020 een gemiddelde
jaarlijkse groei van 6,2% realiseren. Medische apparatuur is immers cruciaal bij preventieve, diagnostische, therapeutische en revalidatieactiviteiten.

Ongeveer 2.500 bedrijven zijn actief binnen deze
branche van de medische sector. Samen stellen
deze ondernemingen meer dan 130.000 mensen
tewerk. De belangrijkste clusters van medische apparatuur zijn te vinden in Baja California, Chihuahua,
Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Sonora, Mexico
City, de staat Mexico, Morelos en Puebla.

In deze groeiende markt staat Mexico geboekstaafd als zesde producent ter wereld. De
afgelopen zes jaar is de productie volgens cijfers
van ProMéxico gemiddeld met 6,1% gestegen tot
13,7 miljard USD in 2017. Volgens de laatste schattingen die ProMéxico publiceerde, zou de productie tegen 2022 op 15,8 miljard USD moeten liggen.
Volgens een tweede document van deze organisatie, daterende van juli 2018, zou dit tegen 2020 al
16,5 miljard USD kunnen bedragen.

Bovendien exporteerden ongeveer 650 bedrijven
ter waarde van 9,4 miljard USD aan medische apparatuur in 2017. Daarmee is Mexico meteen ook
de grootste exporteur van medische apparatuur in
Latijns-Amerika en de achtste wereldwijd. De verkoop van medische apparatuur heeft dan ook een
aanzienlijke bijdrage aan de Mexicaanse economie
en levert de handelsbalans een overschot van ongeveer 4,7 miljard USD op.

TOTALE PRODUCTIE VAN MEDISCHE APPARATUUR IN MEXICO, 2017 – 2022
(IN MILJARD USD)
BRON: PROMÉXICO (SCHATTINGEN VANAF 2018)
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Mexico produceert voornamelijk apparatuur voor
chirurgie, tandheelkunde en dierengeneeskunde,
artikelen en apparaten voor orthopedie of breuken, x-ray apparaten, beademingstoestellen en
helingsapparatuur en ander ziekenhuisapparatuur.
Mexico was in 2016 de derde exporteur ter wereld
van buisvormige naalden voor hechtingen, de vierde belangrijkste uitvoerder ter wereld van chirurgisch meubilair en de vierde exporteur van naalden, catheters en soortgelijke producten.
De Verenigde Staten zijn de belangrijkste afnemer
van medische apparatuur geproduceerd in Mexico.
In 2015 ging 92,6% van de Mexicaanse export (7,8
miljard USD) naar de noordelijke buur. De afgelopen zes jaar nam de handel met de Verenigde

Staten en Canada toe met een kwart. Naast deze
twee cruciale partners kopen ook Frankrijk, Ierland,
Nederland en België veel medische apparatuur in
Mexico.
Voor de invoer kijkt Mexico eveneens naar
de Verenigde Staten, zij het in mindere mate.
Ongeveer twee derde van de medische apparatuur die het land inkoopt (2,6 miljard USD) komt
van de grote buur. China, Duitsland, het Verenigd
Koninkrijk en Japan verkopen ook veel medische
apparatuur aan Mexico.
De sector mocht volgens Cofepris en ProMéxico
tussen 2005 en 2017 directe buitenlandse investeringen verwelkomen ter waarde van ongeveer 2,3

EXPORT VAN MEDISCHE APPARATUUR IN MEXICO, 2010 – 2017
(IN MILJARD USD)
BRON: PROMÉXICO
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miljard USD. In 2017 alleen al bedroegen de DBI
in Mexico voor medische apparatuur 161 miljoen
USD.

voerde de consultant KPMG Mexico een onderzoek uit waarbij het de arbeidskosten vergeleek in
10 landen, waaronder drie buurlanden van België.

De Verenigde Staten was met voorsprong de belangrijkste investeerder. Daarna volgen Nederland,
Italië en Duitsland.

Daaruit bleek dat bedrijven in Mexico maar liefst
21,2% besparen in productiekosten vergeleken met
bedrijven die medische apparatuur produceerden
in de Verenigde Staten. Canada, het tweede meest
competitieve land op vlak van productiekosten
dat werd opgenomen in de vergelijking, was nog
steeds 8,1 procentpunt duurder dan Mexico.

Deze investeringen worden onder meer aangetrokken door de aanzienlijke kostenbesparingen binnen de sector van medische apparatuur. In 2016

INDEX VAN BESPARINGEN IN PRODUCTIEKOSTEN VAN MEDISCHE APPARATUUR, 2015
(IN %)
BRON: KPMG MEXICO
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ExpoMED Mexico omschrijft zichzelf als een forum
waar technologische innovatie wordt besproken
in aanwezigheid van onder meer beleidsmakers,
gezondheidsinstituten, technologieontwikkelaars,
integratoren, producenten, verdelers, klanten, de
academische wereld en de retail.

Bovendien vormt Mexico al jaren een laagdrempelige instapmarkt dankzij ExpoMED Mexico. Dit is
één van de meest toonaangevende internationale
beurzen rond gezondheidszorg in Latijns-Amerika.
In 2018 vond het evenement voor de tiende keer
plaats in Mexico-Stad. Er waren voor de gelegenheid 250 standhouders uit 20 verschillende landen
en 7.500 deelnemers.

De volgende versie van ExpoMED Mexico gaat
door in juni 2019. Meer informatie kan u vinden op:
https://expomed.com.mx/

DIRECTE BUITENLANDSE INVESTERINGEN IN MEDISCHE MEDISCHE APPARATUUR PER
LAND, 2005 – 2016 (IN MILJOEN USD)
BRON: PROMÉXICO
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EEN VOORSPOEDIGE TOEKOMST
De toekomst voor medische hulpmiddelen ziet er
rooskleurig uit dankzij onder meer de erkenning als
‘strategische sector’, de voorspelde groei van de
Mexicaanse markt en de vrijhandelsovereenkomsten
met onder meer de Europese Unie en de Verenigde
Staten & Canada.
A. Erkenning als “strategische sector”
Het belang dat de medische hulpmiddelen en farmaceutische sector hebben voor de ontwikkeling
van het land op economisch, sociaal en gezondheidsgebied heeft ervoor gezorgd dat deze sector in
2018 officieel erkend werd als “strategische sector”.
Deze erkenning brengt onder meer een flexibel regelgevingskader voor de industrie en ondersteuningsprogramma’s met zich mee, evenals een speciale douaneregeling. Er worden vier domeinen naar
voren geschoven die extra aandacht zullen krijgen:
Onderzoek en ontwikkeling
Mexico moet gepromoot worden als een investeringsbestemming voor onderzoek en technologische ontwikkeling op het gebied van gezondheid.
Uitvoer
Mexico wil de deelname van de farmaceutische industrie en medische apparatuur aan internationale
markten stimuleren.
Ontwikkeling van leveranciers
Een regionale ontwikkeling rond clusters in de Vallei
van Mexico-Toluca en het Metropolitaans gebied
van Guadalajara, Jalisco realiseren. In deze clusters
bevinden zich meestal zowel lokale als internationale
bedrijven en academische instellingen.
Openbare aankopen
Het bevorderen van overheidsaankopen als hefboom voor ontwikkeling van de sector.
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B. Een groeiende interne markt
Mexico is één van de voornaamste producenten van
medische apparatuur ter wereld. Het land maakt en
exporteert medische apparaten van hoge kwaliteit.
Tegelijkertijd blijft de lokale afname ervan echter
achterwege. De markt van medische hulpmiddelen
stagneert al geruime tijd. In 2017 groeide de markt
1% minder dan de inflatie. Qua afname van medische
apparatuur staat Mexico pas op de 28ste plaats wereldwijd.
Volgens NEO Health, dat zich baseert op cijfers van
Global Health Intelligence, is de hoeveelheid medische artikelen die Mexico invoerde in 2017 sterk afgenomen. Terwijl er in 2016 8,3 miljard eenheden
aangekocht werden in het buitenland, waren dat er
in 2017 nog slechts 6,7 miljard. Gedurende de twee
voorgaande jaren groeide de import nochtans met
respectievelijk 21% (2015) en 3% (2016).
Wie in Mexico een privéverzekering en toegang tot
privéziekenhuizen heeft, kan rekenen op de beste
uitrusting, inclusief veel van de in Mexico geproduceerde artikelen. Dit is echter slechts het geval voor
6% à 7% van de bevolking.
Een groot deel van de Mexicanen valt onder de zogenoemde “seguro popular”, die werd opgericht in
2003. Tegen 2017 waren 53,5 miljoen Mexicanen
verzekerd voor 294 medische interventies, aldus de
London School of Economics and Political Science.
De seguro popular werd internationaal als model genomen voor een geslaagde verzekering in lage- en
middeninkomenslanden. Toch is er nu werk aan de
winkel.
Een studie uit juli 2017 toonde aan dat 82,6% van de
Mexicanen vond dat het gezondheidssysteem een
fundamentele verandering of totale wederopbouw
moest ondergaan. Als kandidaat gaf huidig President
Andrés Manuel López Obrador aan dat een betere
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kwaliteit van en toegang tot de gezondheidszorg een
kernelement zou worden van zijn beleid.
In december 2018 besloot AMLO de “Seguro
Popular” te vervangen door een nieuw federaal beschermingssysteem dat de toegang van burgers tot
hoogwaardige gezondheidszorg en medicijnen garandeert.
Op het moment van schrijven moesten de eerste
realisaties nog uitgewerkt worden. In een interview
met Saludiario toonde Carlos Jiménez, CEO van de
Asociación Mexicana de la Industria de Dispositivos
Médicos (AMID) zich alvast hoopvol. Details zijn nog
niet bekend, maar er zou sprake zijn van het verhogen van investeringen in de sector met een “aanzienlijk percentage“ van het BBP. Momenteel staat de
gezondheidssector in voor ongeveer 6% van het BBP,
wat lager is dan het gemiddelde van andere OESOlidstaten.
Daarbij wordt in belangrijke mate gekeken naar het
vernieuwen van ziekenhuizen en medische centra
om een hoger technologisch niveau te behalen. De
CEO haalt immers aan dat de bestaande ziekenhuisinfrastructuur in Mexico momenteel niet langer
toereikend is. Nieuwe investeringen in apparatuur en
infrastructuur zullen de vraag naar medische apparatuur doen toenemen.
C. Kansen op internationale markten
De nieuwe overeenkomst met de Verenigde Staten
en Canada (USMCA) voorziet een bijlage rond de farmaceutische sector en medische apparatuur.

Daarnaast erkennen Mexico, de Verenigde Staten
en Canada dat de handel in farmaceutische producten en medische apparatuur vrij moet zijn binnen de
voorziene afspraken.
Voor deze afspraken is er een expliciete vermelding
van medische apparatuur in de USMCA-tekst (hoofdstuk 12: sectorale bijlages). Onder meer een verbetering van de wettelijke compatibiliteit, de toepassing
van controles en de autorisatie om de producten op
de markt te brengen wordt besproken.
Bovenstaande hoofdstukken brengen heel wat
rechtszekerheid voor de Mexicaanse uitvoer van medische apparatuur, die zoals eerder besproken voor
een significant deel afhankelijk is van de handel met
en investeringen van de Verenigde Staten. Deze kunnen geraadpleegd worden op:
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/assets/pdfs/agreements-accords/cusma-aceum/aceum-12.pdf (Frans)
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/401184/12AnexosSectoriales.pdf (Spaans)
Ook in het nieuwe principeakkoord met de Europese
Unie is er aandacht voor medische hulpmiddelen. In
een samenvatting gepubliceerd door de Europese
Commissie in 2018 staat de volgende vermelding:
“Ook dankzij de overeenkomst zal de handel in medische hulpmiddelen makkelijker worden dankzij de
vereenvoudigde handel in gereviseerde en omgebouwde machines.”
Bovenstaande tekst kan gevonden worden op:

De tekst benadrukt dat de aangesloten landen ertoe gebonden zijn om gezondheidszorg van hoge
kwaliteit aan te bieden en voortdurende verbeteringen in gezondheidsprogramma’s moeten voorzien.
Bovendien stipuleert de tekst expliciet het belang
van onderzoek en ontwikkeling binnen de sector.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-181447_nl.htm
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RECENTE
SUCCESVERHALEN

BROUWERIJ DE HALVE MAAN

Al 5 eeuwen lang wordt er op de site van Brouwerij
De Halve Maan bijna onafgebroken bier gebrouwen. De site is al die tijd al gelegen in de historische
stadskern van Brugge, en sedert 1856 in handen van
de brouwersfamilies Maes en Vanneste. Vandaag
hanteert de 6e generatie familiale brouwers er de
roerstok: Xavier Vanneste maakte in 2005 een herstart van de brouwersactiviteiten met de lancering
van het “Brugse Zot” bier. Sindsdien is de brouwerij
wellicht een van de snelst groeiende brouwerijen in
België, met een jaarlijkse “double digit” groei. Ook
Straffe Hendrik is een bekend speciaalbier van de
brouwerij, dat met haar naam verwijst naar de dynastie van brouwers die telkens de naam “Henri of
Hendrik” kregen, net zoals hun bieren. Beide bieren
hebben de laatste jaren al bekroningen en medailles behaald in diverse prestigieuze competities
overal in de wereld.

ren worden verkocht in de meeste Europese landen,
maar ook in verdere landen: van Japan tot Brazilië, van
de Verenigde Staten tot Rusland of Australië.

Daarnaast opende de brouwersfamilie ook het
bedrijf voor het brede publiek. De Halve Maan is
vandaag de meest bezochte brouwerij van België,
met jaarlijks meer dan 125 000 rondleidingen voor
bezoekers uit binnen- en buitenland. De geconsolideerde omzet van het bedrijf bedroeg vorig jaar
17 miljoen euro, met wereldwijd 70 medewerkers.

Brugse Zot en Straffe Hendrik behoren in Mexico
tot het Super Premium segment van speciale bieren. Ze worden geschonken in hippe bars en premium retailketens. De toenemende middenklasse van jonge mensen heeft interesse in dit soort
importbieren van hoge kwaliteit. Het imago van
authentieke Belgische bieren wordt er door de
consument steeds meer gewaardeerd. Het onderscheidende karakter en de diversiteit van de speciale bieren hebben er een speciale aantrekkingskracht in deze relatief mature biermarkt.

De brouwerij kwam 2 jaar geleden nog in de wereldpers met de bouw van een 3,2 km lange ondergrondse bierpijplijn, voor het transport van haar
bieren vanuit de historische brouwerij in de Brugse
binnenstad naar de bottelarij die buiten de stad gelegen is. Niet alleen zorgde deze investering voor
een verlaging van de ecologische voetafdruk van de
brouwerij, het zorgt ervoor dat de brouwerij verder
kan groeien en de volledige productie van haar bieren in de binnenstad kan garanderen.
Brouwerij De Halve Maan kent ook in het buitenland
succes met haar bieren, en exporteert vandaag 40%
van haar productie naar meer dan 40 landen. De bie-
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Ook in Mexico heeft De Halve Maan ambitieuze
plannen. Na enkele korte ervaringen met externe importeurs besloot de brouwerij in 2006 een
eigen filiaal op te richten in Mexico City: De Halve
Maan Mexico S. de R.L de C.V. Dit met de bedoeling om op eigen kracht haar bieren te verdelen
in de hele Mexicaanse markt. Intussen is het filiaal uitgegroeid en actief in meerdere provincies.
Onder leiding van General Manager Dan Meeus
staat vandaag een team van 5 mensen in voor de
verkoop en distributie van de speciale bieren van
de brouwerij. De bieren worden verdeeld aan distributiebedrijven, horeca en retail, en kennen een
opkomend succes in de Mexicaanse markt.

De Halve Maan wenst in de komende jaren verder haar activiteiten in Mexico te ontwikkelen. De
uitbouw van haar biermerken in de diverse provincies, met het opzetten van subfilialen behoort
daarbij tot de doelstellingen. De uitbouw van synergiën met diverse distributeurs, en een verdere
verbreding van haar gamma ligt in het vooruitzicht. Hiermee wordt De Halve Maan Mexico S. de
R.L de C.V.een van de belangrijkste invoerders van
Belgische bieren in Mexico.

RECENTE SUCCESVERHALEN

ELOY WATER

Het Belgische bedrijf Eloy Water, dat actief is sedert 1965, is gespecialiseerd in de behandeling
van afvalwater zowel voor particulieren als voor
gemeenschappen. Eloy Water heeft 50 jaar ervaring in publieke werken, 45.000 individuele
zuiveringsstations en 1.000 gemeenschappelijke stations geïnstalleerd over de hele wereld. De
productiesite bevindt zich bij Eloy Water zelf en is
uniek in het hart van Europa. In het bedrijf werken
120 medewerkers.

• De X-Perco® is een compacte filter die geen
energie verbruikt en het afvalwater filtert op basis van Xiylitol (4 à 30EH).

Al deze producten zijn ontworpen en vervaardigd
in België, Sprimont, en gedistribueerd en onderhouden door partners over de hele wereld. Ze
profiteren van exclusieve, vaak gepatenteerde, state-of-the-art industriële processen waarmee het
bedrijf de leider op de Waalse markt en een van de
Europese leiders is geworden.

In 2013 startte het avontuur voor Eloy Water in
Mexico via een samenwerkingscontract met het
bedrijf SSTP Water technologies. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het behandelen en hergebruiken
van afvalwater. Sindsdien zijn vele nieuwe zuiveringsstations geïnstalleerd.

Eloy Water gelooft sterk dat een performante,
economische en duurzame oplossing voor de sanering van water 3 elementen moet combineren,
namelijk een degelijk product, een goede installateur en goed onderhoud. Elke partij is met zijn
knowhow een onmisbare schakel.
Sinds 2010, commercialiseert Eloy Water drie
technologieën voor het behandelen van afvalwater voor particulieren en kleine gemeenschappen
(appartementsgebouwen, woonwijken, kantoren,
hotels, campings, enz…) die niet zijn aangesloten
op het rioleringsnetwerk.

In 2005, lanceerde Eloy Water de export naar
Ierland en Frankrijk via zijn distributiepartners.
Sindsdien commercialiseerde het bedrijf zijn producten in 21 landen verspreid over de hele wereld.
Meer dan 75% van de omzet van Eloy Water is afkomstig van exportmarkten.

• Airoxy® Kit 1600 EH en Oxyfix® Kit 250 EH voor
de Autonome Universiteit van Guerrero
• Oxyfix® C-90 85 EH voor de ICA in Veracruz
• Oxyfix® Kit 200 EH pour Park Inn in
Villahermosa
• Enz.
De toekomst ziet er beloftevol uit, vooral met de
bouw van een nieuw zuiveringsstation die binnen enkele maanden zal geïnstalleerd worden in
Mexico-Stad voor de kantoren van PanAmericano,
een filiaal van Brink’s.

• De Oxyfix® is een zuiveringsstation van het vaste type dat ingegraven verlucht wordt (4 tot 350
EH).
• De Airoxy® is een biologisch zuiveringsstation
gebaseerd op het zuiveringsprincipe van actief
slib van het type SBR (350 tot 4000 EH).
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INTEGRITY INTERNATIONAL

Integrity International is een bedrijf gespecialiseerd
in economische informatievergadering, opgericht
te Brussel in 2016. Ulla Pentinpur, de Finse oprichtster van het bedrijf, was al sinds 2003 in Mexico
aanwezig als partner in twee andere bedrijven in
dezelfde sector .

Het bedrijf heeft dan wel zijn hoofdkantoor in
Brussel, het zag al snel de noodzaak om ook aanwezig te zijn in Mexico zelf. Vandaag is het bedrijf operationeel aanwezig in drie belangrijke
steden van Mexico: Mexico-Stad, Monterrey en
Guadalajara.

De diensten aangeboden door Integrity
International zijn gericht op complexe probleemoplossingen, waaronder due diligence reputatie-onderzoeken, fraudeonderzoeken, ondersteuning bij geschillen, inventarisatie van activa, hulp
bij afpersingsituaties en diverse intelligence projecten. Het bedrijf is ook gespecialiseerd in training en bewustmakingsessies rond veiligheid voor
zakenreizigers of expats die naar Latijns-Amerika
verhuizen.

Integrity International kan rekenen op de vele
netwerken die de CEO sinds de eeuwwissing oprichtte in Mexico en Latijns-Amerika. Een netwerk
is in Latijns-Amerika een essentiële factor om een
solide reputatie uit te bouwen en lokale partners
te vinden. De meeste nieuwe contracten worden
aangebracht via persoonlijke aanbevelingen.

De hoofdactiviteit van Integrity International is het
bieden van hulp aan Europese bedrijven die al
aanwezig zijn op de Latijns-Amerikaanse markt of
die hier de ambitie toe hebben. Het bedrijf werkt
voornamelijk met klanten rond projecten in LatijnsAmerika en Europa.
In de loop der jaren heeft Integrity International
met meer dan 200 internationale klanten gewerkt,
waaronder multinationale ondernemingen, financiële instellingen, advocatenkantoren, kmo’s en
vermogende gezinnen.
Het bedrijf is gespecialiseerd in Mexico. In 2018 vertegenwoordigden Mexicaanse projecten meer dan
50% van de omzet van het bedrijf. In datzelfde jaar
werden daarnaast ook nog Latijns-Amerikaanse
projecten opgezet in Brazilië, Venezuela, Colombia,
Peru, Midden-Amerika (Panama, Guatemala,
Belize) en het Caribisch gebied (Haïti, Cuba, Britse
Maagdeneilanden en Guadeloupe).
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In 2017 werd Integrity International uitgenodigd
om toe te treden tot de prestigieuze alliantie van
gespecialiseerde bedrijven op dit gebied, de
‘European Strategic Intelligence Alliance’, waardoor deze alliantie nu ook kan rekenen op een expert in Latijns-Amerika.
Integrity International heeft recentelijk, om crossselling te genereren, allianties gesloten met andere
bedrijven die complementaire diensten op hoog
niveau in Mexico aanbieden, zoals headhunters,
marktonderzoeksbureaus en bedrijven die instaan
voor fysieke beveiliging.

5

BRONNEN

ONZE PARTNERS

MEXICAANSE OVERHEIDSBRONNEN

• Flanders Investment and Trade

• Banxico, Banco de México

www.flandersinvestmentandtrade.be
• Brussel Invest & Export (by hub.brussels)
www.invest-export.brussels
• Agence wallonne à l’Exportation et aux
Investissements étrangers
www.awex.be
• FOD Buitenlandse Zaken
www.diplomatie.be

www.banxico.org.mx
• Gobierno de México
www.gob.mx
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI)
www.inegi.org.mx
• National Hydrocarbons Commission Mexico
www.portal.cnih.cnh.gob.mx
• Pemex
www.pemex.com
• ProMéxico
www.ProMéxico.gob.mx
• Revista Comercio Exterior
www.revistacomercioexterior.com
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BRONNEN

ANDERE BRONNEN

• KPMG Mexico
www.kpmg.com

• Arena Pública
www.arenapublica.com
• Atlantic Council
www.atlanticcouncil.org
• Banco de Santander
https://en.portal.santandertrade.com
• BBVA Research
www.bbvaresearch.com
• Boston Consultancy Group
www.bcg.com
• Brookings
www.brookings.edu
• Canadese Overheid Buitenlandse Zaken – PTPGP
www.international.gc.ca/trade-commerce
• Country Economy
www.countryeconomy.com
• Credendo
www.credendo.com
• Deloitte
www.deloitte.com
• Economia.com.mx
www.economia.com.mx
• The Economist
www.economist.com
• El Economista
www.eleconomista.com.mx

• Milenio.com
www.milenio.com
• Nacion 321
www.nacion321.com
• National Bureau of Economic Research
www.nber.org
• Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling
www.oecd.org
• The Regional Migration Study Group
www.migrationpolicy.org
• Schatkist van de Franse Republiek
www.tresor.economie.gouv.fr
• Trademap.org
www.trademap.org
• Verenigde Naties Conference on Trade and
Development
http://unctad.org
• Wereldbank
www.worldbank.com
• Wereldhandelsorganisatie
www.wto.org
• Wereld Economisch Forum
www.weforum.org
• XE
www.xe.com

• Europese Commissie
http://ec.europa.eu
• Expomed
www.expomed.com.mx
• Export.gov
www.export.gov
• The Financial Times
www.ft.com
• El Financiero
www.elfinanciero.com.mx
• Global Business Reports - APLA
www.gbreports.com
• Harvard Electricity Policy Group
www.hepg.hks.harvard.edu
• Internationaal Monetair Fonds
www.imf.org
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Hoewel alles in het werk werd gesteld om nauwkeurige en actuele informatie te geven, kunnen noch het Agentschap voor Buitenlandse Handel, noch zijn partners (Flanders Investment & Trade,
Brussel Invest & Export by hub.brussels en het Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers) verantwoordelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen en leugenachtige
verklaringen. Ze kunnen evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze studie. Deze studie heeft niet de bedoeling advies te verstrekken.

