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Státní zřízení – federativní republika, 

prezidentský systém – prezident Enrique 

Peňa Nieto

32 států včetně hlavního města

Největší města: Ciudad de México, 

Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca, 

Tijuana, León, Ciudad Juárez, Torreón

Mexiko – obecné informace (2016)

Počet obyvatel 122,3 mil. 

Rozloha 1 964 375 km² 

Nominální HDP 1 trilion USD

Růst HDP 2,8 %

HDP na obyvatele 8 593 USD

Míra inflace      3,36 %

Nezaměstnanost 3,6 %

Vývoz z ČR 693 461 mil. USD

Dovoz do ČR 524 792 mil. USD

Mezinárodní letiště 58

Přístavy 68

Dálnice 377 165 km



Průmyslové oblasti Mexika

Letecký průmysl

Díly do automobilů

Automobilový průmysl

Elektrika a elektronika

Zdravotní přístroje



Reformy - celkem 11, nejvýznamnější:

• Energetická. Hlavní dopady:

• vstup soukromých a zahraničních firem

• snížení korupce, zefektivnění práce a

modernizace technologií prostřednictvím

soukromých investorů

• zvýšení podílu zelené energie

• Telekomunikační. Hlavní dopady:

• vstup menších a zahraničních firem

• snížení cen telekomunikačních služeb,

• zvýšení pokrytí signálem,

• Daňová. Hlavní dopady:

• zvýšit transparentnost prostředí

• zavést progresivní zdanění

• posílit soc. zabezpečení

• Zákoníku práce. Hlavní dopady:

• transparentnost odborových organizací

• modernizace pracovního práva

Důležité faktory ovlivňující ekonomiku

Prezidentské volby

• Manuel Lopez Obrador – levicový populista

• José Antonio Meade – pokračování 

reforem

Vyjednávání o NAFTA
• Trump: „nejhorší obchodní dohoda v 

dějinách“

• tlak na uzavírání nových FTA

Dlouhodobý ekonomický růst
• pro rok 2017 se očekává 2,1%

Pokles ceny mexického pesa

Otevřená ekonomika

• dohoda o volném obchodu i s ČR

• vysoká konkurence

Přírodní katastrofy

• dvě silná zemětřesení, hurikány



Letecký průmysl

V Mexiku vyrábí světové nejvýznamnější firmy i jejich 

dodavatelé

• Bombardier, Safran, General Electrics, Embraer

Alternativa k automotive

• Podpora států rozvoje leteckého průmyslu – snížení závislosti na automotive

Projekty výstavby a rozšiřování letišť

• především CDMX – výstavba nového terminálu, vč. Cargo Hub a dle plánů by se 

několik let po uvedení do provozu mělo stát největším letištěm na světě



Automobilový průmysl



Automobilový průmysl

Mexiko - 7. největším výrobcem automobilů
• Na 4. pozici ve vývozu nových vozů, letos se očekává 10% růst

Strategický partner pro celý americký kontinent
• 85% vozů je vyvezeno v rámci kontinentu

Výrobci z celého světa působí v Mexiku
• V roce 2018 další růst – nová linka Audi a rozšíření výroby VW

Zvýšení podílu subdodavatelů na výrobě
• Na trhu působí 1 200 společnosti, z toho 355 V Tier 1



Energetika 

Státní podpora obnovitelných zdrojů
• Do roku 2050 je cílem snížit fosilní paliva na 50%. Během příštích let vláda podporuje 

významné navýšení především solárních a větrných elektráren. 

• Výstavba nových fabrik a obytných zón podmíněna vytvořením zdroje elektrické 
energie z obnovitelných zdrojů. 

• Např. firmy Peňoles a EDP začínají realizovat projekt Eólica de Coauhila s kapacitou 
200MW pro 300 tis. domácností 

Ropný průmysl
• Probíhá uvolňování sektoru pro zahraniční investory a dodavatele. Týká se to projektů na 

hlubinnou těžbu ropy, nových benzinových pump nebo stavby plynovodů.



Česká agentura na podporu obchodu 

CzechTrade

Kontaktní údaje na mexickou kancelář:

Pavel Eichner

Vedoucí kanceláře v Mexico City

Cuvier 22, col. Nueva Anzures, 

del. Miguel Hidalgo 

115 90 México, D.F., Mexico

Tel.: +52 55 52 55 33 93

E-mail: pavel.eichner@czechtrade.cz

www.czechtrade.cz 

www.czechtrade-mexico.com.mx


