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Positieve economische ontwikkelingen Mexico 
 

In 2011 groeide de Mexicaanse economische boven verwachting. In november van het 

afgelopen jaar werd een groep economen ondervraagd door de Centrale Bank van Mexico 

over de schattingen die zij hadden gemaakt en de werkelijke groei. De gemiddelde 

schatting die bedroeg een groei van het bruto binnenlands product van 3,87% in 2011 ten 

opzichte van 3,72% in de vorige enquête. 

 

"Deze verbetering in de groeiverwachtingen heeft te maken met de 

derde kwartaal BBP-gegevens, die bijna iedereen positief hebben 

verrast" aldus Adolfo Albo, chief economist Mexico bij BBVA. De 

economie groeide 4,5% in de periode juli-september in verhouding 

tot diezelfde periode in 2010; dankzij sterke binnenlandse vraag en 

een grote stijging in de landbouwproductie kon Mexico de enigszins 

vertraagde industrie compenseren. 

 

De economie van Mexico blijft groeien en ook voor dit jaar 2012 verwacht de Centrale 

Bank een toename van 3,5% en ligt daarmee ruim boven het gemiddelde percentage 

wereldwijd. Euromonitor voorspelt zelfs een groei van bijna 4% voor de komende 3 jaar. 

De inflatie zal naar verwachting in 2012 beperkt blijven. De Verenigde Staten blijft de 

belangrijkste afzetmarkt voor Mexicaanse bedrijven; het is dan ook positief dat daar het 

consumentenvertrouwen toenam aan het einde van het laatste kwartaal 2011. De 

voordelen van het NAFTA vrijhandelsverdrag met de VS en Canada blijven evident en 

buitenlandse bedrijven kunnen veel besparingen realiseren door lokaal te produceren of 

assembleren tegen lage kosten, om hun producten daarna zonder importarieven in de VS 

op de markt te zetten.  

 

 
Bron: Euromonitor (January, 2012) 
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De verwachtingen van het Internationaal Monetair Fonds zijn tot aan 2016 gunstig. Het 

BBP zal verder toenemen, zeker ook ten opzichte van de VS (zie grafiek vorige bladzijde), 

maar ook de nationale investeringen zullen groeien tot ruim 25% van het BBP in 2016.  

 

Deze positieve ontwikkelingen bieden voor het Nederlandse bedrijfsleven nieuwe kansen in 

diverse sectoren. De meest kansrijke hiervan zijn:  

 De overheid investeert de komende jaren veel in de agrarische sector, dit om het 

platteland te verbeteren en de voedselproductie competitiever te maken voor de 

internationale markten. Dit geeft nieuwe kansen voor onder meer de kassenbouw, 

agrologistiek, voedselveiligheid en integraal agroketenbeheer. 

 De chemische sector telt meer dan 400 fabrieken in Mexico met een continue 

investeringscyclus om productie te verbeteren en milieu-impact te verlagen.  

 De bouwsector zal in 2012 -na Brazilië- de grootste zijn van Latijns-Amerika. 

 Mexico behoort tot de top tien van olieproducenten ter wereld maar biedt ook veel 

potentie voor duurzame energie.  

 De verzekeringen en bankensectoren ontvangen 25% van de totale buiten-

landse investeringen. Het beschikbaar maken van krediet voor de snel groeiende 

middenklasse zorgt voor een boom in consumentenuitgaven, huizen-bouw, e.d.  

 De alsmaar groeiende behoefte aan goed watermanagement biedt veel kansen 

voor buitenlandse bedrijven actief in waterzuivering, consultancy, waterbesparing. 

 Toerisme blijft voor Mexico een erg belangrijke sector, het is namelijk de 

voornaamste vakantiebestemming binnen Latijns-Amerika. De sector maakt al 

jaren een constante groei door en momenteel zijn er meer dan 10.400 hotels in het 

land. Dit maakt Mexico de zeven na grootste hotelindustrie ter wereld. 

 De huidige regering heeft als doel om het vrachtvervoer per spoor in 2012 met 

zeker 20% te laten groeien. Ook zijn de havens en transportinfrastructuur aan 

de grote oceaan (west-kust) groeiende omdat zij een goed alternatief bieden aan 

Amerikaanse importeurs waarvan de eigen havens al verzadigd zijn.  

 Mexico heeft een grote automotive industrie. Ná olie vormt het de belangrijkste 

industriële sector in het land. Mexico heeft meer dan 1.000 bedrijven actief in de 

productie van auto-onderdelen (waarvan 70% dochterondernemingen zijn van 

buitenlandse bedrijven). De sector is de 11e grootste ter wereld. 

 

Transfer Latin Business Consultancy heeft sinds januari 2012 haar kantoren-

netwerk uitgebreid naar Mexico. U kunt nu bij ons lokaal terecht voor vragen over 

export, distributiepartners, investeringen, handelsmissies, fiscale of boekhoudkundige 

thema’s. U van harte welkom om contact op te nemen met ons kantoor.  

 

Transfer México 

Presidente Mazaryk 191 Int. 802 b-75 

Col. Polanco (Del. Miguel Hidalgo) 

11560 México, D.F. 

Tel: +52  55 3687 4030 

Cel: +52.1 55 5984 0852 

 

Contactpersoon: Laura Vargas (Engels of Spaans): laura@transfer-lbc.com  

 

Correspondeert u liever in het Nederlands dan kunt u contact opnemen per e-mail met: 

Sven Kallen sven@transfer-lbc.com of telefonisch +34.93.272 47 90 
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