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 Základní informace o teritoriu 

 Rozloha: 1 964 375 km2 (3. největší stát 

Latinské Ameriky) 

 Počet obyvatel: asi 126 190 788 (WB, 2018) 

 HDP na obyvatele: 8 910 USD (WB, 2017) 

 Inflace: 3, 95 % (červen 2019) 

 Státní zřízení: Federativní prezidentská 

republika (32 států) 

 Prezident: Andres Manuel López Obrador  

 Měna: peso (MXN), 1 MXN = 1,181 Kč (ČNB, 

červenec 2019) 

 

Populace Mexika skokově roste. Dnes se Mexiko řadí mezi 

deset nejlidnatějších zemí na světě. Dle nejaktuálnějších dat 

Světové banky z roku 2018 má Mexiko 126 milionů 

obyvatel, odhady pro rok 2019 však mluví o zhruba 130 

milionech lidí. Je příhodné dodat, že populace v roce 2000 

byla lehce pod 100 milionů obyvatel. Mexiko má největší 

populaci španělsky mluvícího národa. Ke stabilnímu růstu 

populace přispívá také lepší kvalita léků a vakcín, které 

snižují úmrtnost a zvyšují šance na úspěšný porod. 

V městských oblastech žije zhruba 79 % obyvatel. Pro analýzu trhu v oblasti farmaceutického 

průmyslu vidíme jako užitečné uvést také věkové rozložení obyvatel. Jak vidíme v přiloženém 

grafu, více než ⅔ obyvatel je ve věku od 15 do 54 let, přičemž průměrný věk je pouhých 27,7 

let. Jedná se tedy o velmi mladou populaci.  



CZECHTRADE  
MEXICO CITY 

2 
 

Minimální plat se od 1. ledna 2019 dle údajů Ministerstva práce a sociálního zabezpečení 

zvýšil z původních 88,36 pesos na 102,68 pesos za den, což činí 3,121.47 pesos za měsíc 

(zhruba 165 USD). Minimální plat na severní hranici země se pak zvýšil na 176,72 pesos. I tak 

je však tento plat nedostačující na pokrytí základních životních potřeb pro důstojný život. Navíc 

je nutné dodat, že většina lidí pracuje v rámci tzv. šedé ekonomiky, dle studie Panamerické 

zdravotnické organizace se jedná o 57,8 % pracujících. Průměrný plat čerstvých absolventů 

vysoké školy je 6 404 pesos. Jsou zde obrovské rozdíly v závislosti na oboru studia ale i 

pohlaví. Dodnes tu totiž přetrvávají poměrně hluboké genderové rozdíly. Rozdíly co se týče 

příjmů, jsou v Mexiku skutečně velmi markantní, střední střída je zde velice malá.  

 Úroveň života a zdravotní péče v Mexiku 

V roce 2016 žilo dle Světové banky v chudobě 43,6 % Mexičanů (53,4 milionů lidí), kdy z toho 

7,6 % (9,4 milionů lidí) v extrémní chudobě. UNICEF pak upozorňuje, že v chudobě žije v této 

severoamerické zemi 51 % dětí a dospívajících, přičemž 20% z nich, tedy 4 miliony dětí, 

dokonce v extrémní chudobě. Rok od roku jsou statistiky lepší, i nadále je však situace velmi 

tristní.  

V posledních letech dochází k značným pokrokům, co se týče úrovně zdravotní péče, dosud 

ale existují obrovské rozdíly mezi regiony i skupinami obyvatel. Chronické nepřenosné nemoci 

jako kardiovaskulární onemocnění, diabetes, rakovina, cirhóza jater a onemocnění dýchacího 

ústrojí jsou nejčastějšími nemocemi vedoucími k úmrtí pacienta staršího 40 let, zatímco 

domácí násilí, dopravní nehody a vraždy jsou hlavními důvody úmrtí mladých mezi 15 a 19 

lety. Téměř třetina lidí (30,5 %) starších 7 let trpí či někdy v minulosti trpěla depresemi.  

Mexiko se také potýká s problematikou nadváhy, kde dle Světové zdravotnické organizace 

(WHO) trpí nadváhou více než 70% obyvatelstva, zhruba 30% obyvatel pak dokonce obezitou. 

Tato severoamerická země je navíc na špici v dětské nadváze. V roce 2013 představil 

prezident Enrique Peña Nieto Národní strategii pro prevenci a kontrolu nadváhy, obezity a 

cukrovky. Aktuální nová vláda chce tuto strategii zrenovovat a posílit, jelikož dosud příliš 

viditelných výsledků nepřinesla. Díky těmto problémům se v Mexiku rozšířila konzumace 

vitamínů a doplňků stravy, a to zejména těch, které mají pomoci zhubnout. Další z problémů 

je i znečištěné ovzduší, a to především v Mexico City a dalších velkých městech. I to má 

samozřejmě vliv na zdraví občanů.  
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 Úvodní informace o zdravotnickém systému 

V roce 2012 plynulo do zdravotnictví 6,2 % HDP, v roce 2015 to však dle údajů Světové banky 

bylo už jen 5,6 % HDP a tento klesající trend pokračuje až dodnes. Je však nutné dodat, že 

jen 53 % z tohoto podílu investuje vláda, zatímco 47 % z těchto výdajů pochází přímo z 

peněženky pacientů. S příchodem nové administrativy je toto snížení alarmující a vrací se na 

úroveň před 15 lety.  

Veřejné výdaje do zdravotnictví se v roce 2018 snížily o 79,2 milionů na 29 127, 5 milionů eur.  

Zdravotnický systém je v Mexiku složen ze soukromého a veřejného sektoru. Veřejný sektor 

odkazuje na péči směřující pracovníkům ve formálním sektoru ekonomiky. Jedná se tedy o 

výdaje federální vlády i vlád jednotlivých států, a to prostřednictvím institucí sociálního 

zabezpečení. Jsou to především Mexický institut sociálního zabezpečení (IMSS) a Institut 

sociálního zabezpečení a služeb státních pracovníků (ISSSTE). Kromě toho, ačkoliv v menší 

míře, tu jsou i nemocnice mexické státní ropné společnosti PEMEX, ministerstva obrany 

SEDENA či námořnictva SEMAR. V rámci veřejného zdravotnického systému existuje i několik 

institucí a programů, které jsou určeny na pomoc lidem bez sociálního pojištění. Je to Systém 

sociální ochrany ve zdravotnictví (SPSS), Ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotnické 

služby, program IMSS-BIENESTAR a tzv. Seguro Popular, které je na rozdíl od IMSS zdarma. 

Seguro Popular je alternativou pro lidi, které nemají jiné, placené pojištění. V Mexiku však i 

mnozí lidé ze střední třídy, často osoby samostatně výdělečně činné nepovažují za nutné mít 

jakékoliv pojištění. V Mexiku tak více než polovina obyvatel, konkrétně 55,8 % lidí nemá žádné 

zdravotní pojištění, což je aktuálně jeden z největších problémů. Ne vždy se ale jedná jen o 

chudé obyvatele. 

Výhody IMSS aktuálně čerpá 67 milionů lidí a dalších téměř 13 milionů tzv. nepřidružených 

osob žijících v marginalizovaných oblastech využívá služeb IMSS-BIENESTAR. Instituce 

IMSS disponuje celkem 6 tisíci lékařskými zařízeními, od vysoce specializovaných pracovišť 

po rurální, velice skromné nemocnice. Jedna ze čtyř veřejných nemocnic a ordinací patří právě 

této instituci.  

Obecně lze říci, že je zdravotnický systém v Mexiku velice fragmentovaný. Je zde velice 

znatelný nerovnoměrný přístup ke zdravotní péči napříč regiony. Současná administrativa v 

čele s prezidentem Lópezem Obradorem navíc výrazně snížila rozpočet pro rok 2019, a to 

konkrétně o 2 300 milionů pesos, což má samozřejmě vážné dopady na zdravotní péči. 

Veřejným nemocnicím chybí finanční prostředky na nákup léků i dalšího zdravotnického 

materiálů a přístrojů. Zhruba od února tak lidé z různých koutů Mexika pořádají protesty. Chybí 
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peníze též na platy lékařů. Ředitel IMSS, Germán Martínez Cázares, z tohoto důvodu 

rezignoval na svou funkci. Prohlásil, že s tímto rozpočtem nelze instituci efektivně řídit. 

 

 Farmaceutický průmysl v Mexiku 

Ačkoliv je v Mexiku od ekonomické krize 

v roce 2008 registrován pokles podílu 

farmaceutického průmyslu na HDP, je 

stále 7. nejvýznamnější ekonomickou 

aktivitou v zemi. Mexiko je v tomto odvětví 

dokonce 2. největším trhem Latinské 

Ameriky a 12. největším na světě. Za rok 

2017 dosáhl prodej hodnoty 83 421 milionů 

MXN. Z celkové hodnoty prodeje 

farmaceutických produktů, tvoří téměř 

polovinu generika, konkrétně 45 %. Ta 

zároveň tvoří 70 % farmaceutického zboží na trhu. Jak můžeme vidět v přiložené mapě, výroba 

farmaceutických výrobků se koncentruje v hlavním městě, Estado de México a ve státě 

Jalisco. V Jaliscu je pak farmacie vůbec nejdůležitějším sektorem. Celkem se v celé zemi 

nachází 795 farmaceutických firem a 6 klastrů. Jedná se o středně-velké firmy, což dokazuje 

i to, že průměrný počet zaměstnanců jedné firmy v tomto odvětví je 121. Z důvodu obrovského 

množství těchto firem, jsme vybrali jen některé z nich, které zmiňujeme níže.  

 Export a import  

Mexiko je 25. největším vývozcem v tomto sektoru na světě. V Latinské Americe je Mexiko 

největším vývozcem antibiotik, vitamínů a léků, obsahující alkaloidy a jejich deriváty. V roce 

2017 dosáhl export tohoto sektoru hodnoty 1,358 milionů USD, kdy 73 % tvořil maloobchodní 

prodej léků, 10 % vaty, gázy a obvazy, 9 % antiséra a vakcíny, 6 % farmaceutické výrobky a 

přípravky a 2 % ostatní produkty. Největšími importéry těchto produktů jsou Spojené státy 

americké (36,7 %), Panama (10,3 %) a Kolumbie (6,7 %). Velice důležitými dovozci tohoto 

zboží je také Švýcarsko, Kanada, Brazílie i země Evropské Unie.  

A právě zmíněná antibiotika jsou produkty, které tvoří největší podíl výroby v tomto sektoru. 

Hned za antibiotiky stojí léky a doplňky stravy pro podporu trávicího systému a metabolismu, 
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dále léky pro kardiovaskulární onemocnění, léky určené k prevenci a léčbě nemocí spojených 

s nervovou soustavou, vitamíny a další přípravky. Mexiko má však potenciál se ve výrobě léčiv 

a jejich exportu globálně ještě více prosadit. 

Hlavními dovozci do Mexika pak jsou především Spojené státy Americké a Německo, dále pak 

Kanada, Švýcarsko, Francie, Itálie, Španělsko, Rakousko, Brazílie a Portoriko. Mexický trh, a 

to nejen ve farmaceutickém průmyslu, je závislý na dobrých vztazích se Spojenými státy. 

Import z USA tvoří ¼ veškerého dovozu, zatímco produkty ze států Evropské Unie tvoří zhruba 

43 % dovozu. Na cenu léků a dalších farmaceutických produktů tak má velký vliv právě vývoj 

dolaru, a to i navzdory opatrnosti firem, jež si jsou vědomy, že rapidní růst cen jejich produktů 

by mohl firmě z důvodu velké konkurence na trhu velmi uškodit.  

 

 Regulace a předpisy 

Od výzkumu, vývoje, sanitárního schvalování, přes propagaci a prodej je farmaceutický trh 

v Mexiku vystaven přísným předpisům. Z hlediska zahraničního obchodu tak čelí několika 

výzvám. Účinnost, bezpečnost a kvalitu léků zajišťuje Federální komise pro ochranu před 

zdravotními riziky (z originálního názvu Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios - COFEPRIS). Zaměřuje se na vytvoření předpisů, jež umožní být v souladu s 

mezinárodními předpisy konkurenceschopnější. Mexiko bylo mezi prvními zeměmi v regionu, 

jež implementovaly specifické normy a regulace léků vyráběných biotechnologickými postupy. 

Tyty regulace jsou dle Národní komory farmaceutického průmyslu CANIFARMA nejpokročilejší 

v Latinské Americe. Zlepšení podmínek v oblasti regulací má také pozitivní vliv na zahraniční 

investice.  

 

 Investice  

Dle studie vypracované dnes již zaniklou vládní organizací ProMéxico dosáhly investice 

během období od roku 2012 do prvního čtvrtletí roku 2017 částky 9 tisíc milionů USD. Investice 

rapidně vzrostly v roce 2016, kdy dle údajů CANIFARMA dosáhly přímé zahraniční investice 

do výroby farmaceutických produktů v Mexiku zhruba 2 500 milionů USD. Největšími 

zahraničními investory v Mexiku jsou tradičně USA, Izrael, Německo, Švýcarsko, Francie, 

Lucembursko a Španělsko.  
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 Hlavní mexické farmaceutické firmy, výrobci doplňků stravy a přírodní 

kosmetiky 

Representaciones Mex-américa S.A. de C.V. - Ramexa https://www.remexa1.com/  

 Společnost zaměřená na dermatologické produkty. S ohledem na životní prostředí jsou 

jejich produkty bez vonných látek, umělých barviv či živočišných tuků. Tato společnost 

se také zavázala neprovádět testy na zvířatech. Nabízí mnoho produktů péče o tělo a 

pleť, opalovací krémy, produkty pro léčbu akné, ale i bradavic, vyrážek, ekzémů či 

zánětů, dále produkty pro úlevu od svědění či kousnutí hmyzem a další.  

 

Genomma Lab Internacional https://www.genommalab.com/mx/  

 Společnost spojující síť firem a institucí, jež se zabývají výzkumem a výrobou 

farmaceutických produktů. Značky jako Genoprazol, Nikzon, Dalay, Asepxia, Nasalub, 

Pointts a mnoho dalších. Je příjemce milionů pesos zahraničních investic a působí též 

v několika dalších zemích. Pro rok 2019 firma předpokládá 10% růst příjmů. 

 

Grupo Biomep http://www.grupobiomep.com.mx/  

 Výrobce léků a doplňků stravy. Vyrábí antibiotika, antidepresiva, antiparazitika, 

vitamíny, generika atd.  

 

Prosa productos naturales SA de CV  www.prosaproductosnaturales.mx  

 Výrobce a prodejce přírodních kosmetických produktů, doplňků stravy a vitamínů. 

 

Alvartis Pharma www.alvartipharma.com.mx 

 Výrobce krémů, gelů, sirupů, tablet y sprejů.  

 

Asofarma de México, S.A. de C.V. www.asofarma.com.mx  

 Společnost orientující se na výrobu léků na ontologická, neurologická, urologická, 

gynekologická, kardiologická onemocnění či zažívací problémy.  

 

Dankel Medical S A P I. De C.V. www.dankel.com.mx  

 Společnost zabývající se výrobou hormonálních léků.  

 

https://www.remexa1.com/
https://www.genommalab.com/mx/
http://www.grupobiomep.com.mx/
http://www.prosaproductosnaturales.mx/
http://www.alvartipharma.com.mx/
http://www.asofarma.com.mx/
http://www.dankel.com.mx/
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Farmacéuticos Rayere, S.A. www.rayere.com.mx  

 Společnost zabývající se výzkumem, vývojem a výrobou generik, stejně jako i 

značkových léků. 

 

Laboratorios Alpharma, S.A. de C.V. www.laboratoriosalpharma.com.mx  

 Výrobce generik a volně prodejných léků pro chronická onemocnění, jako je diabetes, 

vysoký krevní tlak, dyslipidémie či obezita.  

 

Laboratorios Bustillos, S.A. de C.V. www.lab-bustillos.com   

 Výrobce produktů péče o tělo a pleť, opalovacích krémů a repelentů. 

 

Laboratorios Liomont, S.A. de C.V. www.liomont.com.mx  

 Jeden z největších výrobců léků a suplementů v Mexiku. Ve svém portfoliu má 

například léky na bolest, proti virovým onemocněním, léky na problémy se zažívacím 

ústrojím, léky na kardiovaskulární nemoci, antidiabetika, antiparazitika a další. 

V březnu tohoto roku otevřeli nový závod v Ocoyoacac (Estado de México). Společnost 

zaujímá druhé místo v přidané hodnotě tohoto sektoru v zemi. 

 

Laboratorio Kener, S.A. www.kener.com.mx  

 Farmaceutická firma, jež vyrábí a distribuuje generika a kosmetiku. Vyrábí léky pro 

vlastní značky jako Medimart, Farmacias del Ahorro a Farmacias Sab Pablo ale také 

například léky pro velkoobchodníky a nemocnice jako Starmedica a Médica Sur. 

Katalog produktů dostupný zde: http://www.kener.com.mx/CatalogoDigital.pdf  

 

Laboratorios Silanes, S.A. de C.V. www.silanes.com.mx  

 Společnost, jež vyrábí léky pro léčbu diabetu, kardiovaskulárních a nervových 

onemocnění,  problémy se zažíváním, dále léky na gynekologické potíže, analgetika či 

vakcíny. 

 

Siegried Rhein, S.A. de C.V. www.siegfried.com.mx  

 Výrobce analgetik, antibiotik, léků proti alergii, urologickým problémům, léky na 

kardiologická, neurologická, ontologická onemocnění, žaludeční problémy, ženské 

problémy a také škály léků pro děti.  

http://www.rayere.com.mx/
http://www.laboratoriosalpharma.com.mx/
http://www.lab-bustillos.com/
http://www.liomont.com.mx/
http://www.kener.com.mx/
http://www.kener.com.mx/CatalogoDigital.pdf
http://www.silanes.com.mx/
http://www.siegfried.com.mx/
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Aloe Vida www.aloevida.com.mx  

 Výrobce organických produktů péče o pleť a vlasy. 

 

 Vybrané zahraniční farmaceutické firmy působící v Mexiku 

Hierbalife Nutrition www.hierbalife.com.mx  

Grupo Omnilife https://portal.omnilife.com/  

Amway www.amway.com.mx  

Boehringer Ingelheim www.boehringer-ingelheim.mx  

Merck www.merckgroup.com  

Bayer www.bayer.mx  

MSD www.corporativo.msd.com.mx  

Pfizer www.pfizer.com.mx  

Bristol-Myers Squibb www.bms.com.mx 

Novartis www.novartis.com.mx  

  

 Hlavní instituce a organizace farmaceutického sektoru 

Secretaría de salud www.gob.mx/salud  

Ministerstvo zdravotnictví odpovědné za navrhování, provádění a koordinaci politik v oblasti 

zdravotnických služeb.  

  

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) www.imss.gob.mx 

IMSS je největší ústav sociálního pojištění v Latinské Americe, pokrývá pracovníky a jejich 

rodiny v soukromém sektoru.  

 

Institución de Seguridad y Servicios sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE) 

www.issste.gob.mx  

ISSTE je vládní institut, poskytující sociální výhody pracovníkům ve státním sektoru. Poskytuje 

také asistenční služby v případě pracovních rizik, úrazů či smrti. Spolu s IMSS poskytuje 

zdravotní pojištění zhruba 60 % občanům. 

 

http://www.aloevida.com.mx/
http://www.hierbalife.com.mx/
https://portal.omnilife.com/
http://www.amway.com.mx/
http://www.boehringer-ingelheim.mx/
http://www.merckgroup.com/
http://www.bayer.mx/
http://www.corporativo.msd.com.mx/
http://www.pfizer.com.mx/
http://www.bms.com.mx/
http://www.novartis.com.mx/
http://www.gob.mx/salud
http://www.imss.gob.mx/
http://www.issste.gob.mx/
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Seguro Popular www.seguropopular.org  

Poskytuje zdravotnické služby všem občanům, jež jsou zapsány v systému sociální ochrany 

zdraví. Spolupracuje s různými poskytovateli zdravotnické péče, jak veřejnými, tak 

soukromými subjekty.  

 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 

www.gob.mx/cofepris 

Vládní agentura, Panamerickou zdravotnickou organizací (PAHO) certifikována jako Národní 

regulační úřad pro léčivé přípravky úrovně IV (Autoridad Reguladora Nacional de 

Medicamentos nivel IV).  Zajišťuje vytváření a kontrolu dodržování regulací a předpisů, 

zkoumá nezávadnost léků.  

 

Comisión Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA) www.canifarma.org.mx 

Organizace podporující rozvoj farmaceutického průmyslu. Slučuje několik subjektů 

farmaceutického průmyslu s cílem chránit jejich zájmy, podporovat zahraničních obchod, 

investice, podílí se na výkonu zdravotnických regulací apod.  

 

Asociación Farmacéutica Mexicana A.C. www.afmac.org.mx/   

Asociace spojující profesionály a studenty farmaceutického průmyslu v Mexiku. Zaměřuje se 

na vědu, inovace, technologii a farmaceutické regulace.  

 

Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM) www.anafam.org.mx 

Asociace zaštiťující zájmy farmaceutických firem, zejména těch sídlících v hlavním městě. 

Celkem je součástí 22 společností a dalších 70 subjektů tzv. nepřímo. Jedním z cílů je podpořit 

konzum kvalitních produktů na přírodní bázi, investice do výzkumu ale i zdravou soutěživost 

firem.  

 

 Veletrhy  

22. – 24. dubna 2020 se ve World Trade Center v Mexico City koná veletrh ExpoFarma 2020. 

Jedná se o jeden z největších veletrhů tohoto zaměření v Latinské Americe. Účastnit se budou 

subjekty z farmaceutického, kosmetického, chemického i dalších odvětví.  

Webová stránka: https://www.expofarma.org.mx/  

http://www./
http://www.gob.mx/cofepris
http://www.canifarma.org.mx/
http://www.afmac.org.mx/
http://www.anafam.org.mx/
https://www.expofarma.org.mx/
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