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Alapadatok

Hivatalos név: Mexikói Egyesült Államok
Főváros

Mexikóváros

Államforma

szövetségi köztársaság

Kormányzat

háromszintű kormányzat: szövetségi, állami, helyhatósági

Pénznem
Hivatalos nyelv

Mexikói peso (MXN) 1 MXN = 100 centavo /1 MXN = 0.042 USD,
1 USD = 25.34 MXN (2020. márciusi adatok)*
spanyol

Beszélt nyelvek

spanyol, indián nyelvek

Területe

1 964 375 km²

Lakossága

127,5 millió (2020)**

Éves népességszaporulat

1,04% (2020-as becslés)

Időeltolódás

GMT -5 óra

Etnikai megoszlás

mesztic 62%, indián 21%, fehér 7%, egyéb 10%***

Vallások

Római katolikus (82,7%), pünkösdi-karizmatikus (1,6%), Jehova
Tanúi (1,4%), egyéb evangélista felekezet (5%), egyéb (1,9%), nem
meghatározott (2,7%), vallástalan (4,7%) ***

Nemzeti ünnep

december 2. (függetlenné válás évfordulója)

Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Mexico;http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Mexico
https://knoema.com/atlas/Mexico
* https://www.xe.com/
** https://data.worldbank.org/country/mexico; https://knoema.com/atlas/Mexico/Population
***https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html

A Mexikói Egyesült Államok Észak-Amerika déli részén elhelyezkedő ország. Északról az
Egyesült Államok, délkeletről Guatemala és Belize, nyugatról a Csendes-óceán, keletről
pedig a Mexikói-öböl és a Karib-tenger határolja. A Föld legnépesebb spanyol nyelvű
országa.
Államformája képviseleti, demokratikus és szövetségi köztársaság. 31 szövetségi államból
és Mexikóváros szövetségi körzetéből áll. A mexikói parlament hivatalos neve a
kongresszus. A kétkamarás kongresszus felső háza a 128 tagú szenátus (6 éves ciklussal),
alsó háza az 500 tagú képviselőház (3 éves ciklussal).
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Gazdasági helyzet
1.

Legfontosabb indikátorok
Legfontosabb indikátorok
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

GDP (milliárd
USD)*

900

1058

1180

1201

1274

1315

1171

1078

1158

1221

Egy főre jutó GDP
(USD)*

8003

9271

10203

10241

10725

10922

9606

8740

9278

9673

Egy főre jutó GNI
(USD)*

8820

9040

9310

10050

10270

10510

10170

9400

8930

9180

GDP növekedési
üteme (%, év/év)*

-5,3

5,1

3,6

3,6

1,3

2,8

3,3

2,9

2,1

2,1

Ipari termelés
növekedési üteme
(%)*

-7,4

4,5

2,8

2,8

-0,2

2,5

1,2

0,4

-0,2

0,47

Infláció (fogyasztói
árak, %)*

5,3

4,1

3,4

4,1

3,8

4,0

2,7

2,8

6

4,9

Termék- és
szolgáltatás export
(milliárd USD)*

244

314

366

387

398

419

404

399

436

479

HDI (Emberi
Fejlettségi Index)**

0,742

0,743

0,751

0,757

0,756

0,761

0,767

0,772

0,774

76. hely
0,767

GCI (Globális
Versenyképességi
Index)***

4,19

4,27;
55.
hely

4,29;
51.
hely****

63,43*****;
51. hely

64,60*****;
46. hely

4,19;
4,29;
4,36;
4,34;
4,33;
66. hely 58. hely 53. hely 55. hely 61. hely

Forrás: *http://data.worldbank.org/country/mexico
** http://hdr.undp.org/en/composite/trends, kategória: „nagyon magas”, http://hdr.undp.org/en/data,
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MEX
***http://www.weforum.org/issues/competitiveness-0/gci2012-data-platform/
https://tradingeconomics.com/mexico/competitiveness-index
https://knoema.com/atlas/Mexico/Global-competitiveness-index
****http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/countryeconomy-profiles/#economy=MEX
*****https://countryeconomy.com/government/global-competitiveness-index/mexico
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2.

A külkereskedelem fő jellemzői
A külkereskedelem fő jellemzői
Exportvolumen

461 milliárd USD (2019)*

Legfontosabb exportpartnerek

Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Németország, Kína, Brazília,
Japán, Kolumbia, Egyesült Királyság, Dél-Korea, Hollandia,
Guatemala, Franciaország (2019)**

Legfontosabb exporttermékek

autók,
autóalkatrészek,
tehergépjárművek,
számítástechnikai
eszközök, telekommunikációs eszközök, nyersolaj, orvostechnikai
eszközök, arany, ezüst, élelmiszerek

Importvolumen

455 milliárd USD (2019)*

Legfontosabb importpartnerek

Amerikai Egyesült Államok, Kína, Japán, Németország, Dél-Korea,
Malajzia, Kanada, Brazília, Olaszország, Vietnám, Tájföld (2019)***

Legfontosabb importtermékek

autóalkatrészek,
finomított
nyersolaj,
integrált
áramkörök,
számítástechnikai eszközök, autók, telefonok, irodai gép-alkatrészek,
szigetelt huzalok, híradástechnikai eszközök és alkatrészek, gáz,
motorok és motoralkatrészek

Forrás: * https://www.inegi.org.mx/temas/balanza/
** https://tradingeconomics.com/mexico/exports-by-country
*** https://tradingeconomics.com/mexico/imports-by-country
http://atlas.media.mit.edu/profile/country/mex/
https://knoema.com/atlas/Mexico/Exports;
https://knoema.com/atlas/Mexico/Imports

Mexikó exportja jelentősen növekedett az elmúlt években, 2017-ben 437 mrd US dollárt
(409,4 mrd termékek, 27,6 mrd szolgáltatások), 2018-ban 479 mrd US dollárt (451 mrd
termékek, 28 mrd szolgáltatások) tett ki, 2019-ben kis csökkenéssel 461 mrd. USD-t ért el.
Ezzel az ország a világ 10 legnagyobb exportőre között szerepel.
2019-ben termékeinek és szolgáltatásainak döntő részét, 91%-át az amerikai kontinensre
exportálta, exportjának 4,7%-a jutott Európába és 4,1%-a Ázsiába. Legfontosabb
exportpartnere az USA (83%), majd Kanada (3,3%), Németország (1,6%) és Kína (1,6%)
következnek (2019). Legfontosabb exporttermékei 2019-ben a személygépjárművek és
autóalkatrészek (26%), az elektromos és elektronikus berendezések (17%), a gépek,
nukleáris reaktorok és bojlerek (17%), valamint a nyersolaj és finomított termékek (5,6%).
Mexikó 2019-ben 455 mrd USD értékben importált, ezzel a világ egyik legnagyobb
importőre. A mexikói import volumene 20-25 mrd US dollárral haladta meg az exportét az
elmúlt években, de a Mexikói Statisztikai Hivatal adatai szerint 2019-ben már 5,8 mrd USD
pozitívummal zárták a kereskedelmi mérleget. 2019-ben importjának 52%-a származott az
USA-ból, míg Ázsiából a 26%-a, Európából a 12%-a. Az importált termékek listáját 2019-ben
az elektromos és elektronikus berendezések (20%) vezetik, majd a gépek, nukleáris
reaktorok és bojlerek (17%), a személygépjárművek és autóalkatrészek (11%), a finomított
nyersolaj (8,8%), valamint a műanyagok (5,3%) következnek. Az import esetében is
egyértelmű Mexikó kitettsége az USA-nak: az autóalkatrészek és a feldolgozott nyersolaj
döntő része származik az USA-ból.
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Forrás és további információ:
https://www.inegi.org.mx/default.html
https://tradingeconomics.com/mexico/exports
https://tradingeconomics.com/mexico/imports
http://atlas.media.mit.edu/profile/country/mex/
3.

Gazdasági helyzet

Mexikó a világ tizenöt iparilag legfejlettebb országa közé tartozik, és Latin-Amerika
összevont GDP-jének közel egynegyedét adja. Az ország gazdasági folyamatait
nagymértékben az észak-amerikai gazdaságok erős integrációja, Mexikó NAFTA-tagsága
(Észak-amerikai Szabad Kereskedelmi Megállapodás Kanada, Mexikó és az USA között)
határozza meg. Mexikó tagja az OECD-nek, a WTO-nak, részese a térség 12 országát
tömörítő Latin-amerikai Integrációs Társulásnak (ALADI), a Csendes-óceáni Szövetségnek
(további tagok: Chile, Kolumbia, Peru), a Transz-csendes-óceáni Partnerségnek (TPP11).
Több mint 40 országgal kötött szabadkereskedelmi megállapodást, és természetesen az
Európai Unióval is.
Mexikó kiemelt figyelmet fordít európai kapcsolataira, melyek a politikai és a gazdasági
diverzifikáció eszközét és nemzetközi kapcsolatainak kiegyensúlyozottabbá tételét is
jelentik számára. Az EU és Mexikó között 2000-ben hatályba lépett szabadkereskedelmi
megállapodásnak is köszönhetően az elmúlt években az Európai Unió Mexikó fontos
kereskedelmi partnerévé vált.
Az Európai Unió és Mexikó 2016 májusában kezdték meg a tárgyalásokat a
szabadkereskedelmi megállapodás modernizálásáról. A tárgyalások 2019 áprilisában
zárultak le, melynek köszönhetően a kereskedelmi megállapodás része lesz a szélesebb
körű, modernizált EU–Mexikó globális megállapodásnak. Az EU és Mexikó közötti szinte
teljes árukereskedelem vámmentessé válik, többek között a mezőgazdasági ágazatban is. A
két fél megállapodott a közbeszerzési piacok kölcsönös megnyitásának pontos mértékéről,
valamint a közbeszerzési eljárások magas szintű kiszámíthatóságáról és átláthatóságáról is.
Ezt követően az EU és Mexikó készen áll arra, hogy aláírják és megerősítsék a
megállapodást. A vámeljárások egyszerűsödése hozzá fog járulni az export fellendítéséhez.
Mexikó a latin-amerikai térségben az EU legfontosabb kereskedelmi partnere évi 66 mrd
EUR termék-, valamint 19 mrd EUR szolgáltatáskereskedelemmel. Az EU és Mexikó közötti
termékkereskedelem több mint háromszorosára nőtt, mióta a 2001-es eredeti megállapodás
hatályba lépett. 2018-ban az EU 39,3 mrd EUR értékben exportált Mexikóba és 26 mrd EUR
értékben importál Mexikóból. Az EU Mexikó második legfontosabb exportpiaca az USA
után és harmadik legfontosabb importpartnere az USA és Kína után. 2000 óta az EU a
második helyen áll Mexikóban a közvetlen tőkebefektetések tekintetében is, az EUtagállamok 180 mrd USD értékben fektettek be Mexikóban.
Mexikó gazdasága, a NAFTA, az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény évei alatt
mindinkább a gyártási folyamatokra helyezte a hangsúlyt. Az ország egyik legfőbb
kereskedelmi partnere és legfontosabb export-célországa az Egyesült Államok. Ezért volt
nagy jelentőségű, hogy az USA, Kanada és Mexikó hosszú tárgyalásokat követően
megújították megállapodásukat és 2020-ban megszületett az új észak-amerikai
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szabadkereskedelmi egyezmény, az USMCA, azaz a United States - Mexico - Canada
Agreement.
A 2018. júliusi választásokat követően Andrés Manuel López Obrador 2018. december 1-jén
vette át a hatalmat. A MORENA párt által vezetett kormányzat gazdaságpolitikai céljai a
makrogazdasági folyamatok megszilárdítása, az adósságállomány kézben tartása, a
korrupció és a bűnözés visszaszorítása, a belső fogyasztás, valamint a közvetlen külföldi
befektetések további növelése. A szociális helyzet javítása érdekében szükségesnek tartják
az oktatási és a nyugdíjrendszer átfogó reformját, valamint az energetikai reformot is, ami
a kitermelés liberalizációját és az elektromos áram piacának megnyitását is jelentené.
További kormányzati prioritás a vasút- és úthálózat fejlesztése, az országos
internetlefedettség kiszélesítése, az élelmiszertermelés növelése, a határmenti vámmentes
övezetek fejlesztése, valamint a kis- és középvállalkozások támogatása.
A GDP növekedése éves szinten 2-3%, 2017-ben és 2018-ban egyaránt 2,1%-ot ért el, 2019ben csak 0,1%-ot mutatott, mivel a vállalkozások bizonytalanul ítélték meg López Obrador
első évének gazdaságpolitikáját. Az infláció 5-6%, a mexikói statisztikai hivatal szerint 2018ban 4,8%, 2019-ben 3,5%, a munkanélküliségi ráta 3-4% körül mozog 2018-ban és 2019-ben
egyaránt. Az ipari termelés 0-1% volt az elmúlt két évben, 2017-ben viszont csökkent kis
mértékben: -0,2%, 2018-ban kis pozitívumot mutatott: 0,47%.
A kormányzati gazdaságfejlesztési stratégia szektoriális fókuszában az autóipar, az
energetika, az aeronautika, az információ- és kommunikációtechnológia, valamint a
mezőgazdaság áll.
Mexikóban a közvetlen külföldi befektetések (FDI) éves szinten megközelítőleg 10%-kal
nőnek. A 2013-18-as kormányzati ciklus 6 éve alatt, az FDI növekedés összességében 3,5%kal haladta meg a hivatalosan tervezett szintet. A 2017-es befektetések 40,3%-a volt új
befektetés, 38,3%-a bővítés, 21,4%-a pedig cégek egymás közötti átvezetése. A befektető
országok listáját az USA vezeti 47,8%-kal, majd Spanyolország 12,1%, Kanada 7,7%,
Németország 6,3%, Ausztrália 5,7% következik.
Mexikónak több mint 30 országgal van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
megállapodása.
A koronavírus-járványnak nagyon komoly gazdasági hatásai lesznek Mexikóban, mert a
gazdasági és pénzügyi helyzet bizonytalansága már évek óta meghatározó volt, és ezt csak
súlyosbította az olajár bezuhanása. Az ország az egyik legjelentősebb olajtermelő a világon,
a költségvetés jelentős része származik a szektortól. A csökkenő kereslet miatt 2020 év elején
Mexikó történetében először negatív tartományba süllyedt az exportolaj ára. A mexikói CI
Banco számításai szerint a COVID-19 járvány legsúlyosabb gazdasági hatása 2020 áprilisa
és júniusa között tapasztalható majd, amikorra 16%-os GDP-csökkenést prognosztizálnak
az előző év ugyanezen időszakához képest. A harmadik negyedévre 8,5%-os, a negyedik
negyedévre 4,6%-os GDP-csökkenés várható, mely az egész 2020-as évre vetítve várhatóan
8% lesz. 2021-re már újra egy 4,5%-os növekedés várható. A Latin-amerikai és Karib-térségi
Gazdasági Bizottság (spanyolul CEPAL) ugyanakkor Latin-Amerikának 5,3%-os,
Mexikónak pedig 6,5%-os GDP-csökkenést prognosztizál a 2020. évre.
8

A turizmus szintén vezető gazdasági ágazat Mexikóban, a GDP 17 százalékát teszi ki, ez az
iparág szintén összeomlott a járvány következtében a világ többi országához hasonlóan. A
gazdaságban szintén komoly szerepe van az USA-ban dolgozó több millió vendégmunkás
hazautalásainak, mely most jelentősen csökken a járvány következtében.
Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök 2020. április 22-én hirdette meg azt mentőés gazdaságélénkítő csomagot, mellyel az ország 70%-ának kívánnak segítséget nyújtani a
járvány következményeinek felszámolásához 2020. december 31-ig. A 11 pontos csomagban
egyrészt olyan megszorítások szerepelnek, mint a vezető állami tisztviselők fizetésének
fokozatos, majd összesen 25%-kal történő csökkentése, illetve 10 államtitkárság
megszűntetése. 3 millió hitelt terveznek nyújtani a leginkább szűkölködőknek és 2 millió új
munkahely létrehozását ígérik.
Forrás és további információ:
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_mexico_en.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-mexico-trade-agreement/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_18_782
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States%E2%80%93Mexico%E2%80%93Canada_Agre
ement
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canadaagreement/fact-sheets/modernizing
http://data.worldbank.org/country/mexico
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html
https://www.ft.com/content/526db244-1f76-4492-9de3-2dde2c4e3092
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Verdadero-golpe-economico-para-Mexicopor-Covid-19-sera-entre-abril-y-junio-CIBanco-20200505-0084.html
https://www.forbes.com.mx/economia-mexico-mas-afectadas-crisis-pandemia-cepal/
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-mexico-plan-economico-amlo-11-puntos

4.

További hasznos gazdasági információk

A Külgazdasági és Külügyminisztérium külgazdasági honlapján található a külgazdasági
attasé által összeállított országinformációs anyag:
http://exporthungary.gov.hu/download/0/55/52000/Mexik%C3%B3.pdf
Pro México: https://www.gob.mx/promexico
CIA Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html
ENSZ fejlesztési program, Humán Fejlettségi Index:
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MEX
A Világbank adatbázisa: http://data.worldbank.org/country/mexico
Mexikó központi statisztikai hivatala: http://en.www.inegi.org.mx/
ENSZ-adatok: http://data.un.org/en/iso/mx.html

9

Kétoldalú kapcsolatok Magyarországgal
1.

Politikai, államközi kapcsolatok

Magyarország és Mexikó több mint negyven éve, a II. világháborút követően állította helyre
diplomáciai kapcsolatait.
A két ország sok fontos egyezményt kötött az elmúlt évtizedekben, ezek közül kiemelendők
a Vízummentességi Egyezmény 1997-ből, a Műszaki-tudományos és Technológiai
Egyezmény 1992-ből, a Gazdasági Együttműködési Megállapodás 2008-ból és a Kettős
Adóztatás Elkerüléséről szóló Megállapodás 2012-ből.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és mexikói partnere, a COMCE (Mexican Business
Council for Foreign Trade, Investment and Technology), 2004-ben kötöttek együttműködési
megállapodást. Honlapja: http://www.comce.org.mx/
Forrás és további információ:
Külgazdasági és Külügyminisztérium:
http://exporthungary.gov.hu/download/0/55/52000/Mexik%C3%B3.pdf
Magyarország nagykövetsége, Mexikóváros: https://mexikovaros.mfa.gov.hu/
2.

Gazdasági, kereskedelmi, befektetési kapcsolatok

Az Európai Unió a latin-amerikai térségben elsőként Mexikóval kötött partnerségi
megállapodást 1997-ben. A gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és
együttműködési megállapodás, más néven „átfogó megállapodás”, intézményesítette a
politikai párbeszédet, és kiterjesztette az együttműködést különböző területekre, emellett
létrehozta az EU–Mexikó szabadkereskedelmi térséget is. Az Európai Unió és Mexikó 2016
májusában kezdték meg a tárgyalásokat a szabadkereskedelmi megállapodás
modernizálásáról. A tárgyalások 2018 áprilisában zárultak le, melynek köszönhetően az EU
és Mexikó közötti szinte teljes árukereskedelem vámmentessé válik, többek között a
mezőgazdasági ágazatban is.
A kétoldalú kereskedelem feltételeit tehát az EU és Mexikó közötti Gazdasági Partnerségi,
Politikai és Együttműködési Megállapodás határozza meg, amelynek alapján 2007-re
megvalósult az összes ipari termék és számos mezőgazdasági cikk szabadkereskedelme. Az
ipari termékekre gyors vámlebontást biztosító megállapodás lépett hatályba, melynek
értelmében az EU 2003-ra, Mexikó pedig 2006 végére teljes egészében megnyitotta piacát.
Figyelemmel Mexikó „NAFTA II”-tagságára is, ez kedvező feltételeket teremt a magyar
exportőrök számára az észak- és közép-amerikai kapcsolataik kialakítására, illetve
megerősítésére.
Mexikó első számú kereskedelmi partnere Magyarországnak Latin-Amerikában és az USA
után második az amerikai kontinensen.
Hazánk Mexikóval folytatott kereskedelme dinamikusan fejlődött az utóbbi években. A
Mexikóba irányuló magyar export 2017-ben elérte a 952 millió, 2018-ban pedig a 877 millió
USD-t, 2019-ben enyhén csökkent 868 millió USD-ra. A behozott mexikói áruk értéke 2017ben 190 millió USD-t tett ki, majd emelkedésnek indult, 2018-ban 202 millió USD-ra, 201910

ben 243 millió USD-ra emelkedett. Kereskedelmi egyenlegünk évek óta pozitív, 2017-ben
kiemelkedően magas értéket ért el 761,6 millió USD-ral, 2018-ban kicsit csökken 675 millió
USD-ra, majd 2019-ben 624 millió USD-ra.
A kétoldalú kereskedelemben mind az export, mind az import oldalán a gépek és
berendezések, ill. az autóipari termékek dominálnak. 2017-ben a gépek és szállítóeszközök
az exportunk 87%-át, az importunk 63%-át adták, a feldolgozott termékek az exportunk
12%-át, az importunk 34%-át tették ki. 2018-ban exportunk csökkenése a gépek és gépi
berendezések kivitelének csökkenése miatt következett be, 2019-ben a feldolgozott
termékek exportja is enyhén csökkent.
A magyar kivitel fontos tételei a járműipari részegységek és alkatrészek, az irodagépek és
gépi adatfeldolgozó berendezések, az izzólámpák, az optikai és orvosi műszerek, a
gyógyszeralapanyagok, a műanyagok, a szerves vegyipar termékei, valamint az
alumíniumáruk.
Az import főbb tételei a híradástechnikai készülékek, a számítástechnikai és gépjárműipari
termékek, illetve a vegyi anyagok.
Az együttműködési lehetőségek főbb területei a következők:
• vízgazdálkodás,
• információs és kommunikációs technológiák,
• szennyvíztechnológiák,
• gáz- és olajipari berendezések,
• mezőgazdasági és élelmiszerfeldogozási technológiák,
• gyógyszerek, gyógyászati berendezések.
A legjelentősebb befektetés mexikói részről a győri gyáregységében hengerfejeket és
gépkocsi-alkatrészeket gyártó Nemak Győr Alimíniumöntöde Kft., mely már több, mint 27
éve működik Magyarországon és jelenleg 1000 főt foglalkoztat. A cég a magyar kormány
stratégiai partnere.
Magyar oldalról többek között a Richter Gedeon Nyrt., a Graphisoft és a Prezi van jelen
Mexikóban.
Forrás és további információ:
Központi Statisztikai Hivatal: http://www.ksh.hu/
Az EU-Mexikó szabadkereskedelmi megállapodás részletei:
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1831
A megállapodás spanyol nyelvű honlapja itt érhető el: https://www.gob.mx/tlcuem
Az Európai Parlament tájékoztatása az EU Latin-Amerikával folytatott
kapcsolatrendszeréről:
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/176/latin-america-and-the-caribbean
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A magyar-mexikói külkereskedelem áruszerkezete (millió USD)
Behozatal

Kivitel

Egyenleg

Megnevezés
2016
Összesen
Élelmiszer, ital,
dohány
Nyersanyagok
Energiahordozók

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

628,56

952,52

877,44

868,32

240,57

190,87

202,21

243,75

387,99

761,64

675,22

624,58

2,3102

3,8569

3,6524

4,8286

1,3451

1,6664

2,0078

4,5658

0,9651

2,1905

1,6445

0,2628

0,3758

0,8120

1,2868

1,4425

3,9832

2,8159

1,8620

5,7595 -3,6074 -2,0038 -0,5751 -4,3170

0,0039

0,2775

0,0640

0,0094

0

0

0

38,064

64,9828

Feldolgozott
termékek

82,0079

114,1052 133,0106 128,4610

Gépek, gépi
berendezések

543,8638

833,4662 739,4230 735,9953

0,0004

0,0039

0,2775

0,0640

73,4748 70,4184 43,9439 49,1223 59,5358 58,0425

197,1755 121,4096 124,8734 165,2852 346,6883 712,0565 614,5495 570,7101

Forrás: KSH

3.

0,0090

Idegenforgalmi, kulturális kapcsolatok

Tudományos, kulturális és oktatási téren a Mexikóval megvalósuló magyar együttműködés
latin-amerikai viszonylatban kimagasló. Rendszeres az ösztöndíjasok cseréje, az
egyetemközi kapcsolatok is bővülnek. A Stipendium Hungaricum ösztöndíj programból
Mexikó 40 hellyel részesül.
Mexikó 2017-ben a világ nyolcadik leglátogatottabb országává vált. Az ország további
népszerűsítése céljából 2018-ban indították útjára a México, un mundo en sí mismo / Mexico,
a world of its own elnevezésű nemzetközi idegenforgalmi kampányt.
A FEMATUR (Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas) becslése szerint 2019-ben
megközelítőleg 6%-kal nőtt a Mexikóba látogató turisták száma, elérve a 43 millió főt.
Forrás és további információ:
https://embamex.sre.gob.mx/hungria/index.php/hu/hirek/sajtonyilatkozatok/686-amexiko-egy-egyeduelallo-vilag-kampany-elinditasa
https://www.fematur.com/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/31/el-turismo-en-mexico-supero-lasexpectativas-anticipan-aumento-del-6/
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Jogi, szabályozási környezet
Mexikó jogrendszere a polgári jogon alapul. Az adórendszer többszintű, föderális és
tagállami. A jövedelemadót, a társasági adót (30%), az áfát (16%), a vámokat (5-30%), és a
jövedéki adót (alkohol, cigaretta, üzemanyag esetében) a központi költségvetés felé kell
befizetni, az ingatlanadó tagállami bevétel. A társasági adó az adózás előtti eredmény 30%át jelenti, az osztalék után 10% adót szükséges fizetni. Az egyéni jövedelemadók elérhetik a
35%-ot.
A mexikói jogrendről a New York University School of Law készített egy részletes
összefoglalót: http://www.nyulawglobal.org/globalex/Mexico1.html
1.

Magyar export Mexikóba

Mexikó sokat tett annak érdekében, hogy megkönnyítse az áruk behozatalát, jelenleg az
árufajták kevesebb, mint 1%-ának esetében van szükség előzetes importengedélyre. A
behozott terméknek meg kell felelnie az egészségügyi, címkézési, normatív és helyi
minőségi előírásoknak. A korlátozások nagy része egészségügyi, minőségi, ökológiai és
fogyasztóvédelmi okokra vezethető vissza, és az illetékességi körbe tartozó minisztérium
kezeli. A vámellenőrzések és a szabálytalanságok büntetése gyakori. Minden esetben az
importőr cégnek kell a megfelelő hatóságnál az engedélyek ügyében eljárni. A vámeljárásra
az importőrnek 15 munkanap áll rendelkezésére. A hazai ipar védelmében egyes
termékekre extra védővámokat vethetnek ki.
Szállítási lehetőségként javasolt a tengeri konténeres és a raklapos gyűjtőáruként. Mintát
légi fuvarral vagy gyorspostával javasolt küldeni. A vámeljárás lebonyolítása érdekében
gondoskodni kell arról, hogy az importőr fogadja az árut.
Mexikóba tilos nyers hús, friss sajt, friss és nyers gyümölcs, virág és zöldség, házi készítésű
élelmiszer, vetőmag és egyéb szaporítóanyag, föld, rákfélék behozatala. Egyéb
élelmiszereknél célszerű, ha azokat bontatlan csomagolásban hozzák be, és csomagoláson
olvashatóan, lehetőleg spanyolul vagy más világnyelven szerepelnek az összetételre,
fogyaszthatósági időre és származási helyre vonatkozó adatok. Az ellenőrzés szúrópróbaszerűen történik.
Amennyiben valaki be- vagy kilépéskor 10 000 USA dollár értéket meghaladó összeget tart
magánál valutában vagy értékpapírban, még ha tranzitátutazó is, köteles azt a helyi
vámhatóságoknál a repülőtéren vagy a határátkelőhelyen bejelenteni.
Forrás és további információ:
http://exporthungary.gov.hu/download/0/55/52000/Mexik%C3%B3.pdf
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/amerika?mexiko
További részletes információ az EU-Mexikó kétoldalú kereskedelemről, valamint az
Európai Unióból harmadik országokba irányuló exportról az Európai Bizottság
kereskedelemmel foglalkozó főigazgatóságának honlapján érhető el:
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/
Export az EU-ból - https://madb.europa.eu/madb/
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2.

Import Mexikóból

A mexikói kivitelt összesítve 16%-os adó terheli, kivéve a dohánytermékeket és az
alkoholtartalmú italokat, melyekre az állam adómentességet biztosít. Az országból tilos
kivinni kaktuszt, régészeti értékeket, aranyat (nem ékszer formában), illetve korallt.
Forrás és további információ:
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/
Iata Travel Centre: http://www.iatatravelcentre.com/MX-Mexico-customs-currencyairport-tax-regulations-details.htm
Részletes leírás spanyol nyelven arról, hogy exportáljunk Mexikóból az EU-ba:
https://www.pak2go.com/blog/normas-exportar-europa-mexico-requisitos
3.

Vállalatalapítás

Külföldiek alapíthatnak akár 100%-os külföldi tulajdonú vállalkozást. A külföldiek
tulajdonszerzése a stratégiainak nyilvánított területeken max. 49% lehet. A kis- és
középvállalkozások cégbejegyzését nagyon megkönnyítették, egy egyszemélyes
vállalkozás bejegyzése már interneten is megtörténhet 24 órán belül. Általánosságban a
cégalapításhoz egy hat lépéses folyamat végig vitele szükséges, és a cégbejegyzés 8 napon
belül megtörténik. A helyi jegyző igénybevétele elengedhetetlen.
A Világbank „Doing Business 2019” felmérése szerint Mexikóban javultak a vállalatalapítás
körülményei. A listán szereplő 190 ország közül Mexikó a 107. helyen áll a Világbank
„mennyire könnyű új céget alapítani/üzletet elindítani” rangsorában 2019-ben.
Forrás és további információ:
http://exporthungary.gov.hu/download/0/55/52000/Mexik%C3%B3.pdf
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/mexico
Mexikó Gazdasági Minisztériumának honlapján spanyol nyelven
információkhoz jutni vállalati kérdésekről: https://www.gob.mx/se/
4.

lehet

további

Egyéb

A mexikói alkotmány szerint ma már a külföldiek is szabadon vásárolhatnak ingatlant az
országban.
Forrás és további információ:
https://www.mexperience.com/realestate/buying-selling-real-estate-in-mexico/
http://www.globalpropertyguide.com/Latin-America/Mexico/Buying-Guide
A szabadalmak, ipari tervek és védjegyek ipari tulajdonnak minősülnek, melyekre az ipari
tulajdonokat szabályzó 1994. évi törvény passzusai vonatkoznak.
Bővebb információ: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128786
A szellemi tulajdonjog-védelem témakörében egyrészt az Ipari Tulajdonok Mexikói
Intézetének honlapján lehet spanyol nyelven tájékozódni: https://www.gob.mx/impi,
másrészt a World Intellectual Property Organization világszervezet honlapján angolul:
https://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=123
14

Vállalatfinanszírozás, üzletfejlesztés
1.

EXIM országkockázati besorolás

Az EXIM 2020. május 15-től hatályos országkockázati besorolása, valamint a finanszírozási
és fedezeti politikája szerint Mexikó a 3-as országkockázati kategóriába esik, tehát az
országra vonatkozó projektek finanszírozhatók és biztosíthatók.
Forrás és további információ:
https://exim.hu/kondiciok/orszagkockazatok
2.

Helyi fejlesztési bank

A fejlesztési bank szerepét Mexikóban hat hitelintézet látja el. E bankok listája a következő:
1. Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), honlap: http://www.nafin.com/
2. National Bank of Public Works and Services, S.N.C. / Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, BANOBRAS, honlap: https://www.gob.mx/banobras
3. National Foreign Trade Bank, S.N.C. / Banco Nacional de Comercio Exterior,
BANCOMEXT, honlap: https://www.bancomext.com/
4. Federal Mortgage Society, S.N.C. / Sociedad Hipotecaria Federal, SHF, honlap:
https://www.gob.mx/shf/
5. National Savings and Financial Services Bank, S.N.C. / Banco del Ahorro Nacional y
Servicios Financieros, BANSEFI, honlap: https://www.gob.mx/bansefi
6. National Bank of the Army, Air Force and Navy, SNC / Banco Nacional del Ejército,
Fuerza Aérea y Armada, BANJERCITO, honlap: https://www.gob.mx/banjercito
Forrás és további információ:
http://www.cnbv.gob.mx/en/Supervised-Entities/DevelopmentBanks/Paginas/Development-Banks.aspx
3.

Helyi befektetésösztönzési szervezetek

A mexikói állami befektetési és kereskedelemfejlesztési ügynökség a ProMéxico, melynek
honlapja a következő: https://www.gob.mx/promexico
A Nemzeti Infrastruktúra Alap / Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN)
koordinálja az infrastruktúrafejlesztési projekteket a kommunikáció, a közlekedés-szállítás,
a vízgazdálkodás, a környezetvédelem és az idegenforgalom területén.
Honlapja: http://www.fonadin.gob.mx/
4.

Üzletfejlesztés, kamarai hálózat

A mexikói kereskedelmi kamarák közül kiemelkedik a több, mint 140 éves Cámara de
Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO), mely a főváros
gazdasági kamarája.
Honlapja: https://www.ccmexico.com.mx/es/
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Mexikó minden államában van saját kamarai szervezet, központi és regionális irodákkal,
általában a tagállami gazdaságfejlesztési minisztériumokhoz kötődően. Az 1917-ben
alapított nemzeti kamara, a CONCANACO (Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo) tömöríti a mexikói kereskedelmi kamarákat.
Honlapja: https://www.concanaco.com.mx/.
Fontos megemlíteni a Mexikói Külkereskedelmi, Befektetési és Technológiai Vállalati
Tanácsot, a COMCE-t, mely egy nonprofit alapokon álló, nem központi állami szerveződésű
szervezet. Mexikóban 27 államban vannak jelen. Célkitűzései a külkereskedelem fejlesztése,
a külföldi befektetések növelése és a technológiai fejlesztések támogatása.
Honlapja: http://www.comce.org.mx/
Az INADEM, az Instituto Nacional del Emprendedor, egy állami vállalkozásfejlesztési
intézet.
Honlapja: https://www.inadem.gob.mx/institucional/
5.

Tenderlehetőségek

A mexikói kormányzat megújította a közbeszerzési folyamatokat, eltörölte az elavult
szabályokat és új módszereket dolgozott ki az átláthatóság, valamint végrehajtás elősegítése
érdekében. A mexikói közbeszerzési eljárásokban mexikói, illetve olyan nemzetközi cégek
vehetnek részt, melyeknek országával kötött Mexikó szabadkereskedelmi megállapodást.
A tendereken minden esetben mexikói partnercéggel közösen, vagy bejegyzett külföldi
vállalkozásként ajánlott indulni.
Forrás és további információ:
http://www.worldbank.org/en/results/2013/04/03/mexico-moves-to-results-basedprocurement-system
https://www.comprasdegobierno.gob.mx/
https://www.globaltenders.com/tenders-mexico.php
http://www.electricaltenders.com/electrical_tenders_mexico.htm
http://www.medicaltenders.com/medical_tenders_mexico.htm
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Praktikus információk
1.

Nagykövetségek és konzuli hivatalok

Magyarország Nagykövetsége Mexikóban:
Nagykövet: Németh Zoltán
E-mail: mission.mex@mfa.gov.hu
Cím: Paseo de las Palmas 2005, Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo,
México D.F. 11000
Telefon: +52 55 5596 1822,
Fax: +52 55 5596 2378
Honlap: https://mexikovaros.mfa.gov.hu/
Külgazdasági attasé: Vass Balázs, e-mail: bvass@mfa.gov.hu
Telefon: +52 55 5596 0523
Mobil: +52 1 55 3435 1908
A KGA tevékenysége Costa Ricára, El Salvadorra, Guatemalára, Nicaraguára és
Hondurasra is kiterjed.
Konzuli hivatal Mexikóvárosban:
Telefonszám: +52 55 5596 1822
Fax: +52 55 5596 2378
E-mail: consulate.mex@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás kedden és csütörtökön 9:00-15:00 óra között.
Mexikó Nagykövetsége Magyarországon:
Nagykövet: David Nájera Rivas
E-mail: embamexhu@t-online.hu
Cím: 1024 Budapest, Rómer Flóris utca 58.
Telefon: +36 1 326 0677, +36 1 326 0447
Fax: +36 1 326-0485
Honlap: https://embamex.sre.gob.mx/hungria/index.php/hu/
Kapcsolat:
https://embamex.sre.gob.mx/hungria/index.php/hu/nagykovetseg/kapcsolat
A Konzuli Osztály vezetője: Orlando Díaz Chávez
E-mail: consulmex@t-online.hu
2.

Beutazási feltételek

Magyar állampolgárok vízummentesen utazhatnak be Mexikóba turistaként. A turistaként
való tartózkodás feltételei az érvényes útlevél a tartózkodás teljes idejére, maximum 180
napig tartó tartózkodás egy éven belül, és az oda-vissza útra szóló repülőjegy. A
beutazáskor a határon úgynevezett migrációs kártyát (FMM-t) kell kitölteni, amit az
országba lépéskor lepecsételnek. Kilépéskor ezt a kártyát fel kell mutatni. Elvesztése
pénzbüntetéssel jár és a kiutazáskor kötelező újra kitölteni.
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Egyéb célú beutazás esetén a vízumkérelmet Mexikó Budapesti Nagykövetségén kell
benyújtani.
Amennyiben Mexikóba utazik és élelmiszereket vagy egyéb termékeket kíván bevinni az
országba saját felhasználásra, ezt csak bizonyos korlátozások mellett teheti meg.
Forrás és további információ:
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/amerika?mexiko
https://embamex.sre.gob.mx/hungria/index.php/hu/utazas-mexikoba/beviheto-termekek
3.

Egészségügyi helyzet

Mexikóban jellemző a Zikavírus-fertőzés veszélye, illetve az észlelt esetek számának
növekedése. A térségbe utazni szándékozóknak, főleg a várandós anyáknak, illetve
terhességet tervező nőknek minden esetben javasolt, hogy utazás előtt kérjék ki orvosuk
véleményét, és a helyszínen tegyenek meg minden óvintézkedést a szúnyogcsípések
elkerülése érdekében. Az esős időszakban utazni szándékozóknál legyen szúnyogriasztó
szer.
Az országban az alábbi betegségekkel lehet számolni (nem teljes lista): hastífusz, Hepatitis
A illetve B, veszettség, valamint malária a Yucatán–félszigeten és a Mexikói–öböl egyes déli
részein.
Kötelező oltás nincs, nemzetközi oltási igazolvány nem szükséges. Ugyanakkor minden
esetben érdemes kikérni a hazai egészségügyi szakemberek tanácsát és védőoltásokat
beadatni.
Forrás és további információ:
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/amerika?mexiko
4.

Közbiztonság

Mexikóban az utóbbi években jelentősen romlott a közbiztonság, szinte az egész ország
területén fokozódó biztonsági kockázatokkal kell számolni. Az ország utazás és ott
tartózkodás szempontjából a "II. Fokozott biztonsági kockázatot rejtő országok és térségek"
kategóriába tartozik.
A térségbe utazó magyar állampolgárok különös körültekintéssel készüljenek fel az
utazásukra, és tanúsítsanak fokozott elővigyázatosságot az utazás idején. Bizonyos
államokba a szervezett bűnözés és a rossz belbiztonsági helyzet miatt a Konzuli Szolgálat
nem javasolja a turista célú beutazást. Ezért az utazás előtt ajánlott felkeresni a Konzuli
Szolgálat honlapját az aktuális információkért.
Forrás és további információ:
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/amerika?mexiko
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5.

Infrastruktúra, közlekedés

Mexikóban a távolsági közlekedést a belföldi repülőjáratok kiterjedt hálózatán keresztül és
a távolsági autóbuszjáratok útján bonyolítják. A vasúthálózat gyér, és a vonalak nagy részét
kizárólag teherszállításra használják.
A fővárosban a helyi közlekedés autóbusszal, metróval és taxival történik. Az autóbusz és
metró olcsó, de meglehetősen zsúfolt. A metróvonalak gyakorlatilag az egész várost
behálózzák.
6.

Repülőterek

Nemzetközi repülőterek száma: 62. Közvetlen
Mexikóvárosba egy vagy két átszállással lehet eljutni.

repülőjárat

Budapestről

nincs,

Forrás és további információ:
http://www.flightradar24.com/data/airports/Mexico
7.

Banki szolgáltatások elérhetősége

A külföldi bankok átalakították az ország bankrendszerét, élénk és jövedelmező bank- és
hitelpiac alakult ki. A külföldi dominancia ellenére a relatíve magas díjak és jutalékok máig
megmaradtak.
A Banco de México autonóm szabályozó és bankrendszert figyelő intézményén kívül több
mint 40 kereskedelmi banknak van működési engedélye. A mexikói központi bank (Banco
de México) honlapja: http://www.banxico.org.mx/
Hitelfelvételhez és számlanyitáshoz nem minden esetben szükséges a mexikói
állampolgárság, azonban mexikói lakcímet igazoló vonalas telefon számlával, illetve
jövedelemigazolással rendelkezni kell. Mindezek mellett előfordulhat, hogy egy
anyaországi bank által kiállított referenciát is be kell mutatni, vagy ennek hiányában
(folyószámla esetében) a számlára egy jelentősebb összeget kell elhelyezni a számla
megnyitásakor.
Némely pénzügyi intézmény angol nyelvű szerződéspéldányt is biztosít, viszont a
hivatalos, bíróságok által is elfogadott szerződésnek a spanyol változat számít.
Helyi bankok közül néhány példa: Banamex, Banorte, Banco Inbursa, Banco Azteca, WalMart de Mexico, Nacional Monte de Piedad.
Az országban működő külföldi bankok például: BBVA Bancomer, Hong-Kong Shanghai
Bank of Commerce, Scotiabank, Banco Santander.
Forrás és további információ:
http://www.mexperience.com/living/banks-in-mexico.php,
http://www.relbanks.com/north-america/mexico/banamex
http://www.expatarrivals.com/mexico/banking-money-and-taxes-in-mexico
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Kultúra
1.

Üzleti etikett, tárgyalási szokások

Mindennapi helyzetekben a mexikói férfiak kézfogással, a nők jobb kezük összeérintésével
köszönnek egymásnak. Abban az esetben, ha a két fél már jól ismeri egymást, az ölelés is
elfogadott.
Mivel üzleti alkalmakkor az első találkozás általában magas beosztásúak között történik,
fontos, hogy a külföldi delegációban is legyenek felsővezetők. Miután az első, bemutatkozó
találkozás megtörtént, a mexikói vezetők már nem vesznek részt a további
megbeszéléseken.
A tárgyalások során érdemes bizonyítani a külföldi fél megbízhatóságát, őszinteségét és
tisztességét, mivel ezeket az erényeket nagyra értékelik a mexikói partnerek.
A találkozók alkalmával várhatóak magánélettel kapcsolatos kérdések, például a személyes
háttérről, a családról vagy az érdeklődési körről. Vallásosságukat tiszteletben kell tartani.
Fontos a találkozókon való pontos megjelenés, habár a mexikói feleknél elképzelhető az
akár fél órás késés is.
Az első találkozók mindenképpen formális jellegűek. A személyes találkozókat jobban
kedvelik, mint a levelezést vagy a videókonferenciát. A testbeszédre fontos figyelni.
Minden, a tárgyaláshoz kapcsolódó anyagnak célszerű rendelkezésre állnia angol, illetve
spanyol nyelven is. Abban az esetben, ha a magyar cég képviselője nem beszél spanyolul,
ajánlott egy tolmács alkalmazása.
A napirend felállítása ritka, és ha születik is, általában nem tartják be őket. Számos alkalom
szükséges a megegyezéshez, és a tárgyalások az alkudozások miatt hosszú ideig
eltarthatnak.
A kívánt öltözék hasonlít az európaihoz. A férfiaknak ajánlottak a konzervatív, sötét
öltönyök, nőknek pedig a hasonlóan konzervatív kosztümök, ruhák.
A tárgyaló felek általában névjegykártyát cserélnek egymással. Tanácsos, hogy a kártya
egyik oldala spanyol nyelvű legyen, valamint a kártyákon mind a szakmai, mind a
tanulmányi előmenetel fel legyen tüntetve.
Forrás és további információ:
http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/mexico-country-profile.html
http://www.mexgrocer.com/business-in-mexico.html
http://www.cyborlink.com/besite/mexico.htm
2.

Fontosabb ünnepek

A fontosabb ünnepek Mexikóban az alábbiak:
• Január 1. – újév
• Február 5. – az Alkotmány napja
• Március/április – nagycsütörtök, nagypéntek
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•
•
•
•
•
•
•
•

Május 1. – a munka ünnepe
Május 5. – a pueblai csata évfordulója
Május/június – pünkösdhétfő
Szeptember 16. – a függetlenség napja
November 1-2. – halottak és mindenszentek napja
November 20. – a forradalom évfordulója
December 12. – a Guadalupei Szent Szűz napja
December 25-26. – karácsony

Forrás és további információ:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mexik%C3%B3
3.

Vallás, vallási szokások

Mexikó alkotmánya szerint szekuláris ország, de a lakosság nagy része mélyen vallásos. A
munkaszüneti napok leginkább a mexikói történelem nagy eseményeihez kapcsolódnak,
illetve a nemzetközi ünnepnapokhoz igazodnak.
Mexikóban nagyon sok vallási ünnep létezik –ezek közül kiemelkedik december 12-e, a
Guadalupei Szűz, Mexikó védőszentjének napja–, amelyek nem mind számítanak hivatalos,
országos munkaszüneti napnak. Mivel azonban nagy tömegeket mozgatnak meg,
fennakadásokat okozhatnak a közlekedésben a fővárosban és vidéken egyaránt.
4.

Történelmi áttekintés

Mexikó területén már 23 000 évvel ezelőtt éltek emberek. Az Olmék Birodalom az i. e. 13.
századtól, a Maja Birodalom a 4. századtól a 10. századig, míg az Azték Birodalom a 12.
századtól 1521-ig állt fenn. Hernán Cortés spanyol konkvisztádor hajói 1519. április 22-én
vetettek horgonyt Veracruznál. Cortés megkezdte az aztékok leigázását annak reményében,
hogy aranyat és ezüstöt szerezhet. 1521-ben a spanyolok által behurcolt fekete himlő
következtében megtizedelt aztékokat legyőzték és elfoglalták a fővárosukat, Tenochtitlant.
A mai Mexikó Új-Spanyolország néven 300 évre spanyol gyarmattá vált. Új-Spanyolország
területét hatalmas birtokokra osztották, amelyek mintegy 500 spanyol földesúr kezébe
kerültek.
1810. szeptember 16-án Miguel Hidalgo y Costilla megindította a Spanyolország elleni
függetlenségi harcot. 1811-ben a spanyolok kivégezték Hidalgót, de José María Morelos
folytatta a harcot. A mexikói függetlenségi háború 1821-ben hozta meg eredményét, amikor
Spanyolország elismerte Mexikó függetlenségét. A közép-amerikai országok 1823-ban
elszakadtak Mexikótól. Az 1824. évi alkotmány szerint Mexikó szövetségi köztársaság lett.
A rabszolgaságot 1829-ben törölték el.
1846 és 1848 között háború folyt Mexikó és az Amerikai Egyesült Államok között, amelynek
végeredményeként Arizona, Új-Mexikó és Kalifornia északi része az USA-hoz került. 1848.
május 19-én Mexikó ratifikálta a Guadalupe Hidalgó-i békét. Mexikó elveszítette
területének harmadát: Texas és Kalifornia, továbbá Arizona és Új-Mexikó területének nagy
része az Amerikai Egyesült Államoké lett.
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Az 1860-as években az ország ismét katonai megszállás alá került. A III. Napóleon által
küldött francia csapatok segítették a mexikói császári trónra Ferdinánd Miksa osztrák
főherceget. Ez a második mexikói császárság csak néhány évig állt fenn. Ezután következett
az úgynevezett Porfiriato, amelynek névadója, Porfirio Díaz 1877 és 1911 között volt Mexikó
elnöke (megszakítással). A korszak viszonylagos nyugalma és fejlődése végső fokon a
jövedelmi különbségek fokozódásával járt.
Porfirio Díaz antidemokratikus uralma ellen 1910-ben, újraválasztása után tört ki a
forradalom. A forradalmárok ugyan legyőzték a szövetségi hadsereget, de a belső egység
hiánya miatt az országban zavaros viszonyok uralkodtak 1920-ig, mígnem létrejött a
szocialista színezetű PRI (Intézményes Forradalmi Párt), mely átvette a politikai irányítást
az elkövetkező évtizedekre.
2000-ben a PRI-től a PAN (Nemzet Cselekvés Párt) vette át a politikai irányítást. Programja
alappillérei között szerepelt az infrastruktúra fejlesztése, az adórendszer modernizációja,
egy új munkatörvénykönyv megalkotása, valamint az Egyesült Államok gazdaságával való
integráció hangsúlyozása. A tervei ellenére a megalakult kormány nem tudta végigvinni
reformjait, mivel sem az alsó-, sem a felsőházban nem tudott abszolút többséget elérni. A
PAN-t a 2012-es választásokon a PRI váltotta.
A 2018-as választásokon a 4 éve alapított új párt, az ún. „El Movimiento Regeneración
Nacional”, rövid nevén MORENA kapta a legtöbb szavazatot. Az elnökjelöltek közül a
MORENA színeiben induló jelölt, Andrés Manuel López Obrador nyerte meg a
választásokat és lett Mexikó elnöke 2018. december 1-jétől.
Forrás és további információ:
http://www.history.com/topics/mexico/mexico-timeline
http://www.history.com/topics/mexico/history-of-mexico
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Mexico#Contemporary_Mexico
http://www.nationsonline.org/oneworld/History/Mexico-history.htm
5.

További hasznos információk

CIA World Factbook:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html
A BBC Mexikóról: http://www.bbc.com/news/world-latin-america-18095241
Worldatlas.com: http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/namerica/mx.htm
Lonely Planet online útikönyv: http://www.lonelyplanet.com/mexico
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Kézirat lezárva: 2020. május
További információ:
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Nemzetközi Igazgatóság
Telefon: + 36 1 474 5143
E-mail: intdept@mkik.hu
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