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 گروه  بازرگانی تجارت طالیی

د هئارا تخصصید صتردا د وارها د ود رتخیصد اتالد د هنده د دهات د اتاا   
حملد ود نقلد اتد رتخیصد د ،ازد آموزشد اتد منبعد یتبید وارها ،بتزاریتبید صتردا   

سالم ارجمند و دوست عزیز  

ه گرو .شیراز تهیه شده است بازرگانی اتاق و برخاًاتاق بازرگانی ایران ، سازمان توسعه تجارتاغلب توسط ه شده فایل های ارائ

حرفه ای و پروانه کارگزاری  و موزش از سازمان فنیآوز مج کادر مجرب و همچنینبازرگانی تجارت طالیی با داشتن 

باشد.  ذیل می ه دهنده خدماتآفریقای جنوبی ارائ چین، ترکیه ودفاتر همکار در کشور های  و با داشتن ایران از گمرک امورگمرکی

       .ه شده برای شما مفید واقع شودفایل ارائ امیدواریم. خوشحال خواهیم شد که بتوانیم در خدمت شما عزیزان باشیم

 ترخیص کاال از گمرکات کشور به ویژه گمرک های اصفهان،  تهران)امام خمینی و شهریار(، بندر عباس،  بندر خرمشهر 

 آموزش های تخصصی صادرات و واردات، ترخیص کاال و ...

 مشاوره در خصوص صادرات و واردات 

 مشاوره و اجرای پروژه های وارداتی)منبع یابی، پرداخت و ترخیص کاال(

 مشاوره و اجرای پروژه های صادراتی)بازاریابی صادرات، حضور در نمایشگاه، تهیه کاتالوگ، ثبت برند و ترخیص کاال(

 مشاوره در خصوص بازاریابی داخلی محصوالت )بخش بندی بازار، سیستم تبلیغات، مدیریت ارتباط با مشتری و ارائه نرم افزار های مرتبط(

 هماهنگی و اجرای پروژه های حمل و نقل، ارسال و دریافت کاال از مبادی مختلف به ویژه چین، کره، اتحادیه اروپا و ترکیه               

https://tepbusiness.ir/services/customs-clearance-services
https://tepbusiness.ir/product-category/education-courses
https://tepbusiness.ir/services
https://tepbusiness.ir/services/import-to-iran-service
https://tepbusiness.ir/services/export-services
https://tepbusiness.ir/
https://tepbusiness.ir/


2 / راهنماي تجارت با کشور مکزیک

شابک: 978-964-468-166-0
راهنماي تجارت با کشور مکزیک

شناسنامه پدیدآورندگان:
سازمان توسعه تجارت ایران

معاونت بازاریابی و تنظیم روابط سازمان: دکتر محمدعلی ضیغمی
مدیر طرح: رضا توفیقی

مجریان طرح: هما آقا، الهام عباسی
طراح و مدیرهنري: محبوبه اصغرپور

شناسنامه کتاب:
چاپ اول: بهمن ماه 1387

تیراژ: 3000 نسخه
قیمت: 40000 ریال

ویرایش، صفحه آرایی، لیتوگرافی، چاپ و صحافی: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، محل دائمی نمایشگاه ها، سازمان توسعه تجارت ایران
تلفن: 22664031-2

www.tpo.ir :نسخه الکترونیکی کتاب
E.mail: info@tpo.ir

   - ١٣٢٩  ا،  م ا، ھ آق: سرشناسه
تھیه [مجریان طرح ھما آقا، الھام عباسی؛ / مای تجارت با کشور مکزیکراھن: عنوان و نام پديدآور

 .سازمان توسعه تجارت ایران] کننده
  .١٣٨٧،   شرکت چاپ و نشر بازرگانی: تھران: مشخصات نشر

    .مصور، جدول، نمودار:    .ص١۴۶  : مشخصات ظاھری
 : 0-166-468-964-978    ریال۴٠٠٠٠  : شابک
 فیپا:  فھرست نویسیوضعیت

 .١۴۶.ص:کتابنامه: یادداشت
  مکزیک --  بازرگانی -- ایران : موضوع
  ایران--  بازرگانی --مکزیک : موضوع

 عباسی، الھام: شناسه افزوده
 سازمان توسعه تجارت ایران: شناسه افزوده
 شرکت چاپ و نشر بازرگانی: شناسه افزوده
 ١٣٨٧   ٧م٧ی/HF٣٧٧٠/٢  : رده بندی کنگره
 ٣٨٢/٠٩۵۵٠٧٢  : رده بندی دیویی

 ٧ ۴ ۶ ۴ ٣ ۶ ١ :شماره کتابشناسی ملی
   - ١٣٢٩  ا،  م ا، ھ آق: سرشناسه
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سخن رئیس کل سازمان  
ن َوالَْقلَِم َوَما یَْسُطُروَن. 

بوده ایم.  جهانی»  یکپارچه  اقتصادي  « نظام  تدریجی  تکوین  شاهد  گذشته،  سالهاي  طی 
توسعه دانش و فناوري در عرصه هاي مختلف، وضعیت متفاوتی از کسب و کار را در این 
به  مشتریان  گسترده  دسترسی  و  ارتباطات  توسعه  یک سو  از  است.  پی داشته  در  سالها 
اطالعات، چهره بازارها را دگرگون نموده و « خواستهاي» آنها را تحت تأثیر قرار داده و از 
سوي دیگر تولید مبتنی بر فناوري پیشرفته و روشهاي اصالح شده، امکان پاسخگویی به 

تقاضاهاي متنوع و متغیر مشتریان را فراهم نموده است. 
نقش تعیین کننده عوامل تولید در معرفی محصول، به ویژه محصوالت جدید، اکنون جاي 
حاکم  پارادایم  وضعیت،  این  است.  داده  بازار  و  مشتري  رضایت  موجد  عوامل  به  را  خود 
بر روابط صنعت ـ بازار را به نفع بازار تغییر داده و نقش تعیین کننده بازار و فرصتها و 
محد ودیتهاي آن را به جاي تولید، فرصتها و محدودیتهاي آن نشانده است. اگر به این 
مهم، جهانی شدن بازارها را نیز بیافزاییم، آنگاه ضرورت مطالعه و شناخت بازارها، بخشهاي 
نمایان  خوبی  به  هدف  بازارهاي  از  مناسب  سهم  کسب  براي  بازاریابی  راهکارهاي  و  آن 

می شود.
تعدد و تنوع عوامل محیطی مؤثر بر موفقیت کسب و کارها، به ویژه در بازارهاي جهانی، 
نسبت به گذشته که قلمرو فعالیتها محلی و ملی بوده، بسیار بیشتر است. امروزه شناخت 
این عوامل نسبت به شناخت عوامل داخلی بنگاه به دلیل تأثیر گذاري آنها در تحلیلهاي 
مربوط به فرصتهاي کسب و کار مقدم است. به همین دلیل مدیران سازمانها باید عناصر 

غیر قابل کنترل محیطی را شناخته و آنها را تا آنجا که ممکن است، مدیریت نمایند. 
در تمام محیطهاي کسب و کار، شرایط نامطمئن به وسیله عناصر غیرقابل کنترل به وجود 
می آید و هر بازار جدید، مجموعه عوامل غیر قابل کنترل خاص خود را نیز به آن اضافه 
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با  بتواند  بهتر  که  می کند  طراحی  نحوي  به  را  خود  بازاریابی  برنامه   موفق  مدیر  می کند. 
شرایط نامطمئن محیط کسب و کار منطبق شود. 

مهم ترین عوامل غیر قابل کنترل محیط بین المللی عبارت اند از : 
 عوامل سیاسی ـ قانونی 

 عوامل فرهنگی 
 عوامل اقتصادي 

 زیر ساختها،  فناوري،  رقبا، نظام توزیع و غیره 
تالش همه بنگاه ها براي دسترسی به اطالعات مربوط به عناصر غیر قابل کنترل محیطی، 
مستلزم صرف هزینه و ایجاد مخاطرات ناشی از عدم صحت و دقت اطالعات جمع آوري 
کسب  و  ورود  براي  ایرانی،  شرکتهاي  از  حمایت  راستاي  در  و  جهت  این  به  است.  شده 
انتشار  و  تهیه  به  اقدام  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  خارجی،  بازارهاي  در  آنها  موفقیت 

مجموعه کتابهایی با عنوان «راهنماي تجارت با کشورها» نموده است. 
در گردآوري و تدوین اطالعات این کتابها تالش شده است تا اطالعات دقیق و به روز، با 
بهره گیري از منابع اطالعاتی موثق در اختیار خواننده گرامی قرار گیرد. به دلیل تغییرات 
سریع، این اطالعات در فاصله هاي زمانی مناسب به روز شده و در چاپهاي بعدي  نسبتاً 
منتشر خواهد شد. با این حال، این دقت ما را از رهنمودهاي اساتید و صاحب نظران محترم 
بی نیاز نمی کند و از هرگونه راهنمایی و تذکر صاحبان فکر و فعاالن عرصه تجارت خارجی 

ایران استقبال می نماییم.
کتابهاي  مجموعه  تولید  و  تهیه  دست اندرکاران  همه  همکاري  از  می دانم  الزم  پایان  در 
روابط  تنظیم  و  بازاریابی  «معاون  ضیغمی  محمدعلی  دکتر  آقاي  جناب  ویژه  به  حاضر 
سازمان» و جناب آقاي رضا توفیقی، «مدیر طرح» و کلیه کارشناسان سازمان که با این 
خانم  سرکار  از  همچنین  بنمایم.  را  قدردانی  و  تشکر  کمال  نموده اند،  همکاري  مجموعه 
در  ایشان  تالشهاي  خاطر  به  بازرگانی  نشر  و  چاپ  شرکت  همکاران  و  اصغرپور  محبوبه 

طراحی و تولید این مجموعه سپاسگزارم.
                                             مهدي غضنفري   

                                           معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران
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اطالعات پایه

 نام رسمی کشور
جمهورى مکزیک 1 

 موقعیت جغرافیایی 
ایالت متحده مکزیک، در آمریکاى مرکزى واقع شده 
و طول سواحل آن 9330 کیلومتر می باشد. از شمال 
به ایاالت متحده آمریکا، جنوب به گواتماال و بلیز و 
از شرق به خلیج مکزیک و دریاى کارائیب و از طرف 
محدود  کالیفرنیا  خلیج  و  کبیر  اقیانوس  به  غرب 

مى شود. 

 مساحت 
بین  در  را  سوم  رتبه  مساحت  نظر  از  مکزیک 

کشورهاى آمریکاى التین دارد و وسعت آن بالغ بر 1,972,550 کیلومتر مربع مى باشد که 
1,923,040 کیلومتر مربع آن خاك و 49,510 کیلومتر مربع آن را آب تشکیل مى دهد. 
مکزیک با مساحتى نزدیک به دو میلیون کیلومتر مربع، چهاردهمین کشور پهناور جهان 

و پنجمین کشور از لحاظ وسعت در نیمکره غربى است.

1. Mexic
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 همسایگان
کشور مکزیک در مجموع داراي 4353 کیلومتر مرز خشکی است که 250 کیلومتر آن 
است.  آمریکا  متحده  ایاالت  با  کیلومتر   3141 گواتماال،  با  کیلومتر   962 بلیز،  کشور  با 

همچنین این کشور داراي 9330 کیلومتر مرز ساحلی نیز می باشد. 

 جمعیت 
بر اساس برآوردها در سال 2007، جمعیت کشور مکزیک 108,700,891 نفر است.

60 درصد جمعیت این کشور را مستزوها (دورگه هاي سرخ و سفید، ترکیب نژاد سرخپوستان 
آمریکایی با اسپانیایی ها) تشکیل داده است. نژاد سرخ 30 درصد و نژاد سفید نیز 9 درصد 

از جمعیت را شامل می شود.
73درصد مردم شهرنشین بوده و پرجمعیت ترین شهر آن مکزیکو سیتی است که 18/5 
از  کشور  این  در  جمعیت  پراکندگى  است.  داده  جاي  خود  در  را  کشور  جمعیت  درصد 
بیشترین  تا  مربع)  کیلومتر  هر  در  نفر  (چهار  کالیفرنیاسور  باجا  ایالت  در  حد  کمترین 
تمرکز در شهر مکزیکو سیتى به 494/5 نفر در هر کیلومتر مربع افزایش مى یابد. متوسط 
پراکندگی در کشور مکزیک، 41/2 نفر در هر کیلومتر مربع است. دیگر ایالتهاى مکزیک 
که از میزان باالى جمعیت در هر کیلومتر مربع برخوردار هستند، عبارت اند از: گاناجاتو1، 

تالکزکاال2 و مورولوس3.

 شهرهاي مهم 
کشور مکزیک داراي یک ناحیه فدرال و 31 ایالت است که دولت فدرال را تشکیل می دهند. 
هر ناحیه خود به تقسیمات کوچک تري تفکیک می شود و قانون و مجلس و دستگاه قضایی 
خاص خود را دارد. منطقه فدرال شامل شهر مکزیکوسیتی و 12 بخش اطراف آن است که 
متعلق به یک ناحیه خاص نبوده بلکه مربوط به تمام نواحی است. مکزیکوسیتی و  اطراف 
آن (متروپولیتن) که به مکزیکوسیتی بزرگ معروف است یکی از پرجمعیت ترین شهرهاي 

1. Guanajuato
2. Tlaxcala
3. Morelos

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


بخش اول: کلیات / 15

جهان بوده و 19/3 میلیون 
 1499 و  جمعیت   نفر 
مساحت  مربع  کیلومتر 

دارد. 
سال  در  مکزیکو  شهر 
وسیله  به  میالدي   1325
در  آزتک  حکمرانان 
دریاچه  در  جزیره  یک 
و  شد  ساخته  تکزکوکو1 
در ابتدا تنکوچیتیتالن نام 
آزتکها  پایتخت  و  داشت 

بود. این شهر پس از ورود اسپانیایی ها در سال 1521 به  شدت تخریب شد و در سال 
اهمیت  نیز  زمان  آن  در  شد.  ساخته  مجدداً  جدید  اسپانیاي  پایتخت  عنوان  به   1524
این شهر بسیار زیاد بود،  به حدي که کلیه نواحی مستعمره اسپانیا در اطراف آن شامل 
گواتماال، کوبا، فلوریدا و حتی فیلیپین  از این شهر مدیریت می شد. این شهر قدیمی ترین 

شهر آمریکاي شمالی است.
 دیگر شهرهاى مهم کشورمکزیک عبارت اند از: گوادالخارا، مونترى، پوابال سیوداد خوارز، 
لئون، تیخ وانا، اکاپولکو، چیواوا، مکزیکالى، سان لوئیس پوتوسى و بنادر مهم آن نیز شامل 
وراکروز، تانپیکو، مازاتالنگوایماس، سالینا کروز ومانرا نیلو است. مهم ترین ایالتهاي مکزیک 

نیز عبارت اند از:

ایالت فدرال2 
ایالت فدرال در داخل ایالت مکزیکو واقع شده و یکى از پرجمعیت ترین مناطق جهان به 
شمار مى رود. این ایالت، مرکز سیاسی، تجاري، فرهنگى و صنعتى بوده و کلیه وزارت خانه ها 

و ارگانهاى مهم دولتى را در خود جاى داده است. مرکز ایالت، مکزیکوسیتی است.

1 .Texcoco
2. Federal District 
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ایالت کالیفرنیاى سفلی
ویژگى عمده این ایالت، وضعیت و ساختار اقتصادى آن است که با توجه به نزدیکى به 
تولیدات  با  رقابت  توان  قیمت  و  کیفیت  لحاظ  از  مى تواند  که  است  گونه اى  به  آمریکا، 
شمار  به  مکزیک  توریستى  مراکز  از  یکى  همچنین  ایالت  این  باشد.  داشته  را  آمریکایى 

مى رود.

ایالت خالیسکو1
ایالت خالیسکو از توسعه صنعتى در کلیه فعالیتها و زمینه هاى اقتصادى برخوردار است. 
در حال حاضر یکى از مراکز اصلى تولید مواد غذایى مکزیک به شمار مى رود. به دلیل 
برخوردارى از منابع آبى مهم، کشاورزى مهم ترین فعالیت مردم این ایالت را تشکیل داده و 
با توجه به ساحلى بودن، ماهیگیرى در این ایالت نیز از اهمیت ویژه اى برخوردار است. بندر 

پورتو واالرتا2 مهم ترین بندر ایالت محسوب مى شود. مرکز این ایالت گوادالخارا3 است.

ایالت مکزیکو 
این ایالت بعد از ایالت فدرال، بیشترین سهم در تولید ناخالص ملى کشور را عهده دار بوده 
و داراى معادن مهم نقره، طال، روى و سایر معادن غیرفلزى مى باشد. نزدیکى به بزرگترین 
بازار در کشور (ایالت فدرال) سبب تنوع تولیدات صنعتى و کشاورزى در این ایالت گردیده 

است. مرکز ایالت مکزیکو، شهر تولوکا4 است.

1. Jalisco
2. Puerto Vallarta
3. Guadalajara
4. Toluca
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ایالت وراکروز1 
مورد  خاك  بیشترین  و  هوایى  و  آب  تنوع  زیرزمینی،  گسترده  منابع  داراى  ایالت،  این   
بهره بردارى جهت کشاورزى محصوالتى از قبیل نیشکر، ذرت، لوبیا، برنج و تنباکو است. 
ماهیگیرى نیز از اهمیت خاصى در این ایالت برخوردار است. بالغ بر 2600 چاه نفتى در 
این ایالت وجود داشته و عالوه بر آن با توجه به سابقه دیرینه تاریخی، فولکلور و بناهاى 

باستانى از مراکز توریستى مکزیک نیز به حساب مى آید.

 واحد پول
واحد پول این کشور پزوي مکزیک (Mex.$) معادل 100 سنتاوو است که هر 40 پزو 

معادل یک دالر است.

 اختالف زمان با ایران 
ساعت کشور مکزیک 6 - ساعت GMT است و  از لحاظ زمانی حدود 9/5 -  ساعت با 

ایران اختالف دارد. 

1. Veraeruz
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در این فصل محیط سیاسی و قانونی کشور مکزیک و عوامل موثر بر این محیط معرفی 
همراه   به  کشور  این  حکومتی  ارکان  و  سیاسی  وضعیت  و   تاریخچه  از  کلیاتی  می شود. 
خواهند   بررسی  مورد  مباحث  سرمایه گذاري،  و  تجاري  فعالیتهاي  بر  حاکم  مهم  قوانین 

بود. 

1. محیط سیاسی
با ارائه تصویري کلی از وضعیت سیاسی مکزیک و تاریخچه استقالل، محیط سیاسی این 

کشور معرفی شده و ارکان حکومت و افراد سیاسی و عوامل موثر بر آن بررسی می شود.

1-1. تاریخچه حکومت
تاریخ کشور مکزیک مشتمل بر چهار دوره جداگانه به شرح زیر است:

1-1-1. دوره امپراطورى سرخپوستان بومی (قبل از سال 1521)
بومیان  موسومند،  مستیزو1  به  که  مکزیکی ها  اکثریت  اجداد  که  معتقدند  نویسان  تاریخ 
آمریکا  قاره  به  برینگ2  باب  طریق  از  آسیا  از  پیش،  قرون  در  که  هستند  سرخپوستى 
سال قبل از میالد مسیح در این کشور مستقر  آمده اند. بومیان اولیه در حدود دو هزار 
شده و فرهنگ و تمدن آن کشور را که تا اندازه اى هم تراز تمدن مصر در زمان فراعنه بوده  

پایه گذاري کردند.  

1. Mestizo
2. Bering

فصل اول
محیط سیاسی و قانونی
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آرد مورد نیاز براى تهیه نان را از ذرت تهیه کرده و نیز براى تهیه  بومیان مذکور ظاهراً 
لباس پنبه را مى رشتند و به وسیله اشکال و حروف چیز مى نوشتند. باید در نظر داشت 
که به علت وسعت مکزیک و نبودن وسایل مناسب ارتباطی، قبایل مختلفى در این کشور 
وجود داشتند که داراى تمدنها و فرهنگهاى گوناگون بودند. مشهورترین قبایل مکزیک 
زمان  طول  در  مذکور  بومیان  مى زیستند.  یوکاتان2  و  چیاپاس1  دره هاى  در  مایا  نام  به 
تجربیات قابل مالحظه اى در فنون کشاورزى و نجوم و ریاضیات پیدا کرده بودند و تقویم 
مورد استفاده آنها گویا پیشرفته تر از تقویم فاتحانى بود که در سال 1519، قدم به سرزمین 

آنها نهادند. 
هنوز سرنوشت قبیله مایا در پرده اسرار است. چون وقتى اسپانیایى ها به مکزیک رفتند 
شهرهاى آنها قبًال متروك و از بین رفته بود. شاید این خرابیها به علت تغییر آب و هوا و یا 
عدم حاصلخیزى زمین بوده است. جنگهاى داخلى یا بیماري هاى مسرى نیز ممکن است 
موجب از بین رفتن این تمدن شده باشند. پاسخ این سؤاالت در نوشته ستونها و هرمها 
باید نهفته باشد. در این حال در دره مکزیک اقوام توهیتک3  نیز به ساخت هرمهاى بزرگ 
معابد و دربار در تنایوگا4 و توال5 مبادرت کرده بودند. این قبیله پیش قراول نژاد ناهائوس6 به 
شمار مى رفتند که قومى جنگجو بوده و از شمال آمده بودند. قوم توهیتک، کوتزآلکوآتى7 
را که مارى پردار بود، مى پرستیدند. طبق یک افسانه، او مردى سفیدپوست و ریش دار بود 
که از دریاى شرقى به مکزیک آمده بود. کشیشان او از رسم قربانى کردن انسان که در 
مذاهب گذشته رایج بود متنفر بودند. قبیله هاى متمدن علیه این مذهب جدید شوریدند 
و به این ترتیب توهیتک سقوط کرد. به این جهت گفته مى شود که کوتزالکوآتى از میان 
قوم مزبور عزیمت کرد،  ولى روزى مثل مسیح باز خواهد آمد. پس از یک سلسله جنگهاى 
چون  کفایتى  با  افراد  رهبرى  تحت  بودند  ناهائوسها  جنگجوترین  که  آزتکها8  قبیله اي، 
موکتزوما9 بر دیگران پیروز شدند. آنها نه تنها بر دره مکزیک استیال یافتند، بلکه سعى 

کردند از هر طرفى بر قلمرو خود بیافزایند. 

1. Chiapas
2. Yucatan
3. Toihitecs
4. Tenayuca
5. Tula
6. Nahaus
7. Quetz Alcoati
8. Aztecs
9. Moctezuma
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مرکز دائمى آنها شهر تنکوچتیتالن1 بود که در جزیره وسط دریاچه تکزکوکو ساخته شده 
است. جانشین این شهر مکزیکوسیتى پایتخت فعلى این کشور است که در میان همین 
دریاچه بنا شده و قدیمى ترین شهر قاره آمریکاى شمالى است. تنکوچتیتالن اهمیت و 
عظمتى یافت که به ندرت نظیر آن در اروپا دیده مى شد. جزایر به تدریج بزرگ تر شدند، 
کانال کشى آب و راه ها ساخته شد. از نظر بهداشت، مکزیکو سالها از شهرهاى اسپانیا که 
رودخانه هایى از آبهاى فاضالب از وسط کوچه هاى آن مى گذشت، جلوتر بود. معابد عظیم، 
کاخهاى با ابهت، فواره ها و بازار بزرگ داشت. این شهر در سال 1519، قریب یک میلیون 

نفر جمعیت داشت. 

1-1-2. دوره استعمار اسپانیا (از 1521 تا 1810)
در  را  خود  امپراطوري  و  رسیدند  فعلی  مکزیک  به  شانزدهم  قرن  در  اروپائیان  اولین   
زمانی کوتاه تأسیس نموده و تحکیم کردند. در سال 1518 میالدي، ارناندوکورتز پوینده 
اسپانیولی مسافرت خود را براي پویش مکزیک آغاز کرد و در سال 1519 پاي به سواحل 
این کشور نهاد. او پس از پیشروي در طول سواحل شرقی مکزیک شهر وراکروز را بنیان 
گذاشت. کورتز که از تشتت داخلی امپراطوري آزتک آگاه بود شروع به رخنه کردن در 
آن امپراطوري کرد و در سال 1519 شهر تنکوچتیتالن (مکزیکوي فعلی) پایتخت آزتک 
خدا  کوتزآلکوآتى  اعقاب  به عنوان  را  اسپانیولی  سفیدپوستان  خرافی،  آزتکهاي  گرفت.  را 
و فرمانرواي باستانی خود می پنداشتند که مارى پردار بود و طبق یک افسانه، او مردى 
سفیدپوست و ریش دار بوده که از دریاى شرقى به مکزیک آمده بود، و کورتز نیز از این 
موقعیت استفاده کرد و مونتزوما امپراطور آزتک را گروگان نگاه داشت و به  نام او فرمان 
راند ولی آزتکها شخص دیگري را به نام کوائوتموك به سلطنت برداشتند. به  دنبال کشتار 
آزتکها در یک جشن مذهبی در تنکوچتیتالن،  توسط معاون کورتز،  جنگ میان بومیان 
و اسپانیایی ها آغاز شد. بأالخره طی یک جنگ بزرگ در ناحیه اوتومبا، کورتز پیروز شد 
و   (1521) گرفت  را  تنکوچتیتالن  مجدداً  کورتز  شد.  کشته  سپس  و  اسیر  کواتموك  و 
امپراطوري آزتک را برانداخت و به  این صورت به تدریج تمام خاك مکزیک جز امپراطوري 
استعمار  یافت.  دست  امریکا  قاره  به  اسپانیا  که  بود  مکزیک  راه  از  واقع  در  شد.  اسپانیا 
مکزیک تا سه قرن ادامه یافت و طی این مدت میلیونها اسپانیولی به این کشور آمده و در 

آن سکنی گزیدند. امروزه مکزیک پرجمعیت ترین کشور اسپانیولی زبان جهان است.

1.Tencochtitlan
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 1-1-3. دوره تشکل ملى (1810 تا 1910) 
از نخستین سالهاي قرن نوزدهم، انقالب براي استقالل مکزیک آغاز شد و این بیشتر به 
 خاطر وضع داخلی نابسامان اسپانیا بود. در شانزدهم سپتامبر 1810 یک کشیش مکزیکی 
به  نام میگل هیدالگو نخستین شورشها را بر ضد اسپانیایی ها شروع کرد ولی قیام او توسط 
نیروهاي سلطنتی اسپانیا سرکوب شد و خود وي نیز در سی ویکم ژوئیه 1811 اعدام 
گردید. در ششم نوامبر سال 1813 مورالز یکی دیگر از رهبران استقالل طلبان، نمایندگان 
تمام ایاالتی را که قیام کرده بودند در مجمعی گردآورد و همه با هم استقالل مکزیک را 

اعالم نمودند و مورالز را فرمانده کل قوا اعالم کردند.
مورالز نیز در سپتامبر 1815 به دست اسپانیایی ها تیرباران گشت و تنها رهبر استقالل طلبان 
که باقی مانده و به مبارزه علنی ادامه می داد، گررو نام داشت. اوگوستین ایتوربیده (سرهنگ 
ارتش اسپانیا در مکزیک) که روابطی با گررو برقرار کرده بود، فوریه 1821 طرح ایگواال را 
منتشر نمود و در ظرف مدت شش ماه تمام شهرهاي عمده مکزیک، به جز پایتخت، این 
طرح را پذیرا شدند. سرانجام در بیست و چهارم اوت 1821 خوان اودنوخو نایب السلطنه 
یک  و  دولتی  شواري  یک  و  شناخت  به رسمیت  را  مکزیک  استقالل  مکزیک،  در  اسپانیا 
شواري نیابت سلطنت به ریاست ایتوربیده تشکیل داد. سایر کشورهاي امریکاي مرکزي 

نیز به دنبال استقالل از اسپانیا به امپراطوري ایتوربیده پیوستند. 
تشکیل امپراطوري با مخالفتهایی روبه رو شد و سرانجام با خلع ایتوربیده از حکومت،  در 
از  به تدریج  مرکزي  امریکاي  کشورهاي  و  شد  تجزیه  امپراطوري  مه 1823  ماه  هجدهم 
ایتوربیده،  خلع  به دنبال  دادند.  را  مستقلی  فدراسیون  تشکیل  خود  و  شده  جدا  مکزیک 
 در کشور اعالم جمهوري فدرال (مانند آمریکا) شد و به  این ترتیب مکزیک به استقالل 
سیاسی کاملی دست یافت. ولی پس از این تحول نیز آرمانهاي انقالبی که موجب خلع 
ید اسپانیا و سپس ایتوربیده شد، به ثمر نرسید و  فقر و بدبختی همچنان بیداد می کرد.

در آن زمان مکزیک قسمتهاي بسیار وسیعی را در شمال رود ریوگرانده (ازجمله تگزاس، 
نیومکزیکو، آریزونا و غیره) دارا بود که در حال حاضر جزو ایاالت امریکا هستند. 

در سال 1836 ایالت تگزاس سر به شورش برداشت و به همین خاطر قواي مکزیک به رهبري 
رئیس جمهور وقت سانتا آنا طی نبردي دژ عظیم ال آالمو را در سان آنتونیو تصرف کردند. 
ولی بعداًٌ رهبر استقالل طلبان تگزاس به نام هوستون با حمایت امریکا توانست قواي دولتی 
مکزیک را شکست داده و به  این ترتیب در تگزاس اعالم جمهوري به ریاست هوستون 

شد.
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در سال 1845 جمهوري تگزاس موافقت نمود تا به صورت یکی از  ایالتهاي آمریکا به آن 
کشور منضم گردد و این موجب خشم مکزیک گشت. مکزیک فوراً روابط سیاسی خود با 
امریکا را قطع کرد و در پی آن جنگ مکزیک در گرفت. جنگ از سال 1846 آغاز شد و 
تا سال 1848 ادامه یافت. سرانجام با انعقاد پیمان صلح گوادالوپه هیدالگو در سال 1848،  
جنگ پایان گرفت و براساس آن امریکا مالک تگزاس شناخته شد و نواحی دیگري نیز در 
شمال غربی مکزیک شامل سانتافه دي نیومکزیکو که امروزه ایالتهاي کالیفرنیا، آریزونا، 
کلرادو، نوادا و نیومکزیکو و قسمتهایی از یوتا و وایومینگ هستند به آمریکا واگذار گردید. 
اتباع  دعاوي  ضمن  در  و  بپردازد  مکزیک  به  دالر  میلیون  که 15  شد  متعهد  نیز  آمریکا 

خویش در مقابل مکزیک را برعهده بگیرد. 
روي کارآمدن بنیتوخوارز موجب تحوالت عمده اي در کشور گشت. قبل از روي کارآمدن 
وي، اموال و امالك کلیسا دست کم معادل ثلث تمام ثروت کشور بود. در سال 1855 
پیروزي حزب اصالحات تهدیدي براي کلیسا شد و به دنبال این پیروزي و روي کارآمدن 
خوارز در نوامبر 1855،  به  دستور وي دادگاه هاي مذهبی منحل گردید. قانون جدیدي 
نیز در 1856 کشیشها را ناگزیر ساخت که قسمتی از امالك خود را بفروشند ولی کلیسا 
به مقابله برخاست و به اتفاق تعدادي از نظامیان و فئودالها تصمیم گرفتند تا با خوارز 
به جنگ برخیزند. در این زمان دول مسیحی اروپا (فرانسه،  انگلستان و اسپانیا) به  ظاهر 
حمایت  به  مکزیک  شئونات  بر  شدن  حاکم  براي  اصل  در  و  آزادیخواهان  به  کمک  براي 
از روحانیون و محافظه کاران در مکزیک مداخله کردند. پیاده شدن لشکریان اروپایی در 
وراکروز در سالهاي 62 – 1861 به جبهه متحد محافظه کاران و روحانیون امکان داد تا 
به شدت به عملیات خود ادامه دهند و به  سرعت به  سوي پایتخت پیشروي کنند. سپس 
خوارز تا شهرهاي مرزي شمال مکزیک عقب نشست و حکومت به دست کلیسا افتاد. یک 
امپراطوري  به  را  اتریشی  ماکسیمیلیان  پرنس  اروپایی،  سران  تحریم  به  مذهبی  شوراي 
مکزیک برگزید. خوارز در شمال با حمایت امریکا نیروهایی را گردآورد و به تدریج چند 

پیروزي به دست آورد. 
شکست  ماکسیمیلیان  وي،  از  ماکسیمیلیان  ارتش  سران  از  تعدادي  حمایت  با  سرانجام 
در  پیروزي،  از  پس  خوارز  شد.  تیرباران  ژوئن 1867  نوزدهم  در  اسارت  از  پس  و  خورد 
سال 1871 مجدداًٌ به ریاست جمهوري انتخاب شد و سال بعد در گذشت. در سال 1876 
وجود  با  وي  آورد.  دست  به   را  جمهوري  ریاست  مقام  شورش  یک  به دنبال  پورفیریودیاز 
مکزیک)،  اساسی  قانون  جمهوري (طبق  به ریاست  شخص  یک  مجدد  انتخاب  ممنوعیت 
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چند بار دیگر به ریاست جمهوري انتخاب شد و بر روي هم تا سال 1911 کامًال بر کشور 
حاکم بود. در دوره حکومت او اقتصاد مکزیک به  سبب فعالیت سرمایه هاي خارجی رونق 
یافت ولی توده مردم در فشار و محرومیت به سر می بردند. در سال 1901 نخستین چاه 

نفت مکزیک حفر شد.

1-1-4. دوره معاصر
کشید.  زبانه  دیاز  ستم  و  ظلم  به  دادن  پایان  براي  انقالب  شعله هاي   1910 سال  از   
رهبري این قیام را فرانسیسکو  پانچو ویال، اوبرگون، امیلیانو زاپاتا، کارانزا و فرانسیسکو 
مادرو برعهده داشتند. این نهضت خیلی سریع به پیروزي دست یافت و دیاز تبعید شد. 
فرانسیسکو مادرو در سال 1911 به ریاست جمهوري انتخاب گردید ولی وي پس از مدتی 
در سال1914 به دست رفقاي سابقش به قتل رسید و نوستیانو کارانزا به ریاست جمهوري 

برگزیده شد. 
یکی از معروف ترین رهبران انقالب مکزیک، که سرخپوستان وي را منجی خود می دانستند، 
امیلیانو زاپاتا بود. وي از اواخر سال 1910 که مادرو بر ضد دیاز قیام کرد با شعار زمین و 
آزادي اسلحه به دست گرفت و با لشکري از سرخپوستان به تصرف اراضی دولتی پرداخت 
و تا زمانی که مادرو را اصالحگر می دانست از او طرفداري کرد. وي سپس برنامه اصالحات 
اراضی خود را اعالم نمود که متضمن بازگرداندن زمین به سرخپوستان بود و در دفاع از 
برنامه خود بر ضد مادرو اقدام کرد و اراضی وسیعی را به تصرف درآورد. ولی سرانجام در 

سال 1919 کشته شد. 
قانون  در  کارانزا  اصالحی  برنامه  اعظم  قسمت 
اساسی 1917 درج شد ولی این قانون هیچگاه به  
اجرا در نیامد. کارانزا در سال 1920 به قتل رسید 
انقالب  بزرگ  پیشواي  آخرین  اوبرگون  آلوارو  و 
ریاست  به  کودتا  ازطریق   1920 نوامبر  در  ملی 
جمهوري رسید. در زمان او برگون و جانشین وي 
(پلوتارکوکایس) اقدامات اصالحی زیادي در زمینه 
کشاورزي  امور  و  بانکها  فرهنگی کارگري،  مسائل 

انجام گرفت.
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در بین سالهاي 38 – 1918 مکزیک دومین کشور تولیدکننده نفت جهان (پس از امریکا) 
بود. به دنبال ملی شدن صنعت نفت در سال 1938 از سوي دولت،  استخراج طالي سیاه رو 
به کاهش نهاد. ملی شدن نفت و خلع ید از کمپانی هاي خارجی مشکالتی را براي مکزیک 
ایجاد نمود،  زیرا کشور مجبور به پرداخت قروض کالنی شد و عالوه بر آن کمپانی هاي 
نفتی آمریکایی از ماه مارس 1938،  مکزیک را تهدید به تحریم کردند. اما به زودي بر اثر 
خرید نفت به  وسیله آلمان نازي  محاصره اقتصادي شکسته شد و کمپانی هاي امریکایی 

نیز مجبور به مذاکره شدند. 
در مکزیک نیز مانند اکثر کشورهاي منطقه، کلیساي کاتولیک نقش مهمی در سیاست ایفا 
نمی کند، زیرا قانون اساسی مکزیک فعالیت کلیسا و اعمال آن را محدود ساخته است. طی 
دهه 1970 منابع عظیمی از نفت گاز در نواحی مختلف مکزیک کشف گردید و موجب 
شد تا مکزیک به صورت سومین کشور تولید کننده نفت جهان (خارج از اوپک) درآید. 
طی سالهاي تحریم سیاسی- اقتصادي کوبا از سوي بیشتر کشورهاي امریکایی، مکزیک 

رابطه اش را با آن کشور حفظ کرد. 
منازعه  آمد.  پدید   1910 انقالب  از  پس  مکزیک  در  کشورسازي  یا  ملت سازي  فرایند 
مسلحانه میان جناحهاي مختلف سیاسی، رهبران و گروه هاي اجتماعی با شکل گیري یک 

قانون اساسی و کنگره پایان یافت.
مکزیک یکی از کشورهاي معدودي است که نظام حزب - دولت در آن بر جاي مانده است. 
حزب رسمی حزب نهادین انقالبی نام داشت که در تمام سطوح با دولت یکی بوده است. 
در واقع حزب و دولت معادل یکدیگر تلقی می شدند. از دهه 1930 تا سال 2000 حزب 

نهادین انقالبی قدرت را در دست داشته است. 
بازیگر اصلی در نظام سیاسی مکزیک، رئیس جمهور است که کمابیش قدرتی نامحدود 
داشته است. رئیس جمهور براي دوره شش ساله انتخاب می شود و همین نقل و انتقال 
حاکم  حزب  است.  شده  سیاسی  مسائل  در  منظم  رفتاري  موجب  قدرت  مسالمت آمیز 
از اواخر دهه 1970، نظام انتخاباتی را براي احزاب مخالف گشود. اما در جریان بحران 
مخالف  احزاب  بر  را  مشارکت  راه  انتخابات  در  تقلب  با  رژیم  دهه 1980  اوایل  اقتصادي 
بست. در طول دهه 1980 و اوایل 1990 فشارهاي سنگینی بر دولت وارد شد تا این راه را 
دوباره بگشاید. از جمله  مهمترین چالشها جنبش زاپاتیستا بود که در سال 1994 توسط 

روستائیانی که اغلب سرخپوست بودند اتفاق افتاد.
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در سال 2000، هشت حزب از جمله حزب انقالب دموکراتیک و اقدام ملی به هم پیوسته  
سال  انتخابات  در  کردند.   تضمین  سال   70 از  پس  را  انقالبی  نهادین  حزب  شکست  و 
احزاب  رسمی  حزب  قدرت  انحصار  سال   70 از  پس  سرانجام  فوکس،  وینسنته   ،2000

نهادین انقالبی را شکست و به ریاست جمهوري رسید. 
آخرین انتخابات در سال 2006 انجام شد. رقابت در انتخابات دوم ژوئیه 2006 بین «فلیپه 
کالدرون» از حزب اقدام ملی و «آندرس مانوئل لوپز اوبرادور» از حزب انقالب دموکراتیک 
بود. این انتخابات به پیروزي فلیپه کالدرون منجر شد و وي از اول دسامبر 2006 کار خود 

را در مقام ریاست جمهوري آغاز کرد .

1-2. نوع و ارکان اصلی حکومت
سال 1917  مصوب  اساسی  قانون  اساس  بر  که  است  فدراسیونی  مکزیک  متحده  ایاالت 

توسط یک نظام جمهوري و دولتی دموکرات اداره می شود. 
بر اساس قانون اساسی سه نوع نهاد حکومتی براي اداره کشور تعریف شده اند: اتحادیه 

فدرال، دولتهاي ایالتی و دولتهاي استانی.
 به عبارت دیگر مکزیک داراى رژیم جمهورى فدرال بوده و عالوه بر دولت فدرال هر ایالت، 
داراى حکمران ایالتى، مجلس  و دستگاه قضایی ایالتی است که توسط مردم همان ایالت 

انتخاب مى شوند و تمام تشکیالت ایالتى تابع دولت هر ایالت مى باشد. 
بودجه هر ایالت، توسط بودجه کل کشور تعیین مى شود ولى نحوه اختصاص این بودجه 
و چگونگى بهره بردارى از آن در بخشهاى مختلف توسط فرماندار ایالتى و مجلس ایالتى 

تعیین مى گردد. 
فرماندار به منظور اداره ایالت، تشکیالت سیاسی، امنیتى تحت عنوان کابینه ایالتی تشکیل 
داده و هر یک از اعضاى کابینه که از سوى فرماندار انتخاب مى شوند، در محدوده وظایف 

و مسئولیتهاى محول شده، انجام وظیفه مى نمایند.

1-2-1. پارلمان
کنگره مکزیک، مرکب از مجلس نمایندگان و سنا مى باشد. مجلس نمایندگان داراي 500 
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کرسی است که 300 کرسی آن با رأي مستقیم 
مردم در ایاالت و منطقه فدرال انتخاب می شوند 
و 200 کرسی متعلق به احزاب مختلف است که 
تعداد  مردمی،  آراي  از  هرحزب  سهم  اساس  بر 
مجلس  اعضاى  می شود.  مشخص  آنها  نماینده 
نمایندگان براى مدت سه سال انتخاب می شوند. 
اعضاى سنا براى مدت شش سال انتخاب مى شوند 

و تعداد آنها 128  نفر است که 96 کرسی آن با رأي مستقیم مردم انتخاب شده و 32 
کرسی متعلق به احزاب مختلف است که بر اساس سهم هرحزب از آراي مردمی تعیین 

می گردد. 
تصویب قوانین، اعالم جنگ، قبول یا رد بودجه، انتخاب قضات، قبول یا رد قراردادها و 
معاهداتى که با کشورهاى خارجى امضا مى شود و تصویب انتصابات در کادر دیپلماتیک از 

جمله اختیارات کنگره مى باشد. 

1-2-2. رئیس جمهور 
مکزیک  دولت  و  کشور  رئیس  که  جمهور  رئیس 
است، در رأس قوه مجریه قرار دارد. رئیس جمهوري 
مکزیک  مسلح  نیرو هاي  فرمانده  همچنین  مکزیک 

نیز محسوب می شود.
 وى از طریق آراى عمومى براى مدت شش سال 

انتخاب مى شود. رئیس جمهور با تأیید مجلس سنا، اعضاى کابینه، دادستان کل و  فرمانده 
ناحیه فدرال، مقامات رسمى سیاسی، افسران ارشد و رؤساى دادگاه هاى عالى را منصوب 
مى کند. رئیس جمهوري مسئول اجراي قانون است و همچنین براساس قانون اساسی به 

وي اختیار وتو کردن مصوبات مجلس داده شده است.
رئیس جمهور فعلى کشور مکزیک فیلیپه کالدرون مى باشد که در سال 2006 به سمت 

رئیس جمهور انتخاب شد.
در ضمن حکومتهاى ایالتی، توسط فرماندارانى که به مدت شش سال انتخاب مى شوند 

اداره مى گردند و در بعضى موارد از جمله تدوین قوانین مالیاتى اختیار تام دارند. 
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1-2-3. قوه قضائیه
به  رسیدگى  جهت  فدرال  یکى  است:  شده  تقسیم  بخش  دو  به  مکزیک  قضایى  سیستم 

قوانین فدرال و دیگرى ایاالت که به قوانین هر یک از ایاالت رسیدگى مى کند.
در رأس قوه قضائیه مکزیک دادگاه عالی عدالت قرار دارد. این دادگاه متشکل از 11 قاضی 

است که با تأیید مجلس سنا توسط رئیس جمهوري انتخاب شده اند. 
سایر نهاد هاي قوه قضائیه که زیر مجموعه دادگاه عالی عدالت محسوب می شوند، عبارت اند 

از: دادگاه انتخاباتی، دادگاه هاي اتحادیه و بخش و شوراي قضایی فدرال. 

1-3. افراد و گروه هاي با نفوذ
احزاب سیاسی و اتحادیه هاي مختلف تجاري و کارگري، کنفدراسیونهاي صنعتی و دهقانی 
نفوذ  اجتماعی  و  اقتصادي  برنامه هاي  و  سیاسی  فعالیتهاي  در  کاتولیک  کلیساي  و  ملی 

دارند. 
احزاب عمده سیاسی کشور عبارت اند از حزب حاکم  یعنی اقدام ملی به عنوان نیروي 
اصلی جناح راست میانه  که در سال 1939 تشکیل شد. این حزب اغلب خواهان انتخابات 
همزیستی  یکدیگر  با  حزب  این  در  عمده  جریان  سه  است.  بوده  سالم  سیاسی  روابط  و 
مسالمت آمیز دارند، دموکراتهاي مسیحی، رهبران بازرگانی و کسب و کار (نئوپانیستاس) 
که بر این باورند که فقط از طریق عرصه هاي انتخاباتی است که می توان تغییرات مورد 

نظر را به وجود آورد.
حزب انقالب دموکراتیک در  سال 1989 به طور رسمی در قالب حزبی سیاسی از میان 
جنبش فعاالن مختلف خواهان تغییرات، ایجاد شد. سازمان مدنی شهر مکزیکو (انجمن 
انجمن  دانشجویی،  و  کشاورزي  کارگري،  ائتالف  مانند  اجتماعی  نیروهاي  سایر  برزنها)، 
پیشین  حزب  اعضاي  بودند.  حزب  دهنده  تشکیل  گروه هاي  جمله  از  ملی انقالبی  مدنی 
کمونیست (حزب سوسیالیست مکزیک) و بسیج سال 1988 جبهه ملی مردم ساالر (از 
جمله کاروناس منشعب از حزب نهادین انقالبی) از پایه گذاران حزب بودند. این حزب که 
گرایش آن نوعی چپ میانه محسوب می شود، در انتخابات سال 2006 شکست خورده اما 
با ادعاي تقلب، انتخابات را کودتاي واقعی می داند و خواهان تشکیل دولت موازي جهت 
مبارزه با بی عدالتی انتخاباتی شده است و در نهایت اینکه موجبات تنش سیاسی را فراهم 
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می کند.
 حزب نهادین انقالبی که به عنوان تنها حزب رسمی و درحقیقت دولتی مدت70 سال زمام 
امور را در اختیار داشته و با بر قراري استبداد زمینه ظهور سایر احزاب را فراهم ساخت و 

در سال 2000 از قدرت کنار گذاشته شد. 
وجود اپوزیسیون قدرت مند چپ گرا در کشور، شورشیان بومی که اغلب دهقانان فاقد زمین 
یا کارگران و افراد فقیر ساکن در شهرها و روستاها هستند ازجمله عوامل تأثیرگذار در 
سیاستهاي اقتصادي و سیاسی می باشند. قاچاق سالح، کشتار زنان و کودکان، قاچاق مواد 

مخدر در مناطق مرزي و دور افتاده از مهم ترین مسائل امنیتی مکزیک است.

1-4. وضعیت ریسک سیاسی
بر اساس ارزیابی مؤسسه PRS، کشور مکزیک در رده کشورهاي «با ریسک پایین» قرار 
دارد. طبق گزارش صندوق ضمانت صادرات ایران، این کشور در طبقه بندي ریسک، رتبه 
دو را دارد و سقف اعتبارات کوتاه مدت (زیر دو سال) براي این کشور معادل80 میلیون دالر 

و براي اعتبارات میان مدت و بلندمدت (باالي دو سال) معادل160 میلیون دالر است. 

2. محیط قانونی
قوانین مکزیک  بعد از انقالب سال 1910 و با تصویب قانون اساسی سال 1917 پایه ریزي 
شده و طی قرن گذشته بر اساس نیاز و با توجه به تحوالت سیاسی و اقتصادي تغییراتی 
داشته است. هرچند که سیستم حکومتی و مقررات مربوط به آن در طول سالهاي گذشته 
کمتر دستخوش تحول شده است. در این بخش قوانین عمده مورد نیاز براي مناسبات 

تجاري بررسی می شود.
در این قسمت آن دسته از قوانین را که براي برقراري ارتباطات و مناسبتهاي تجاري و 

بازرگانی ضروري می باشند، به طور خالصه معرفی می کنیم.

2-1 . قانون اساسی 
قانون اساسی جدید ایاالت متحده مکزیک که قانون اساسى 1858 را اصالح مى کرد پس 
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توسط  فوریه 1917  تهیه و  در پنج  اساسی  قانون  مجمع  توسط  سال 1910  انقالب  از 
کنگره قانون اساسی تصویب شد. این روز در مکزیک محترم شمرده شده و به این مناسبت 
اولین دوشنبه هفته اول ماه فوریه هر سال به عنوان روز قانون اساسی در مکزیک تعطیل 
عمومی می باشد .در فاصله سالهاي 1929 تا 1953 اصالحات دیگرى در آن، به عمل آمد. 
قانون اساسی مکزیک داراي 131 اصل می باشد و از قوانین اساسی اسپانیا، فرانسه و آمریکا 
اقتباس شده است. در طول قرن گذشته تبصره هاي متعددي در زمینه هاي مختلف به ویژه 
قانون  به  بین المللی  معاهدات  به  پیوستن  ملزومات  و  خارجی  سرمایه گذاري  با  رابطه  در 
اساسی اضافه شده است. تحول تدریجی قانون اساسی بیشتر در جهت آمریکایی شدن 

این قانون می باشد.  
قانون  است)،  ماده 131  از  بخشى  (که  خارجى  تجارت  قانون  اساسی،  قانون  ماده 131 
براى  ملى  برنامه  و  ملى 1989-94  توسعه  برنامه  واردات،  و  صادرات  بر  عمومى  مالیات 
صنعت و مدرنیزه نمودن تجارت خارجى در پروتکل الحاق به گات و همچنین تعدادى 
از مقررات موجود در مذاکرات تجارى چند جانبه نظیر قوانین ضد دامپینگ، مجوزهاى 
داخلى  قوانین  از  بخشى  دربرگیرنده  که  گمرکى  حقوق  ارزیابى  و  تجارى  موانع  وارداتی، 
حاکم بر تجارت خارجى این کشور مى باشد. قانون تجارت خارجى که در 13 ژانویه سال 
1986 در روزنامه رسمى این کشور به چاپ رسید، مبناى قانونى اجراى سیاست تجارى 

در مکزیک مى باشد.
سایر قوانین و مقرراتى که در ارتباط با تجارت در مکزیک قابل ذکر است؛ قانون فدرال در 
مورد مقیاسها و استانداردها، قانون بهداشت نباتات، قانون بهداشت عمومى و قانون تجارت 

کشتیرانى و دریانوردى مى باشد.

2-2. قانون مالکیت فکري
از سال 1991 قانون دارایی هاي صنعتی و کپی رایت در مکزیک تصویب و سبب شد که 
سرمایه گذاري خارجی در مکزیک با اطمینان بیشتري انجام شود. قوانین مالکیت فکري 
در مکزیک برگرفته از قوانین کشورهاي صنعتی است. درسال 1994، موسسه دارایی هاي 
صنعتی مکزیک مسئول مدیریت ملی مالکیت فکري در مکزیک شد. رعایت نکردن قانون 
مالکیت فکري جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد. مکزیک عضو سازمان بین المللی 

مالکیت فکري است.
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2-2-1. عالئم تجاري1 
 بر اساس قانون، عالئم تجاري پس از ثبت به مدت10 سال و قابل تمدید براي10 سال 
دیگر تحت حمایت قانون قرار می گیرند. تمدید ثبت عالئم تجاري منوط به استفاده  قبلی 
طرحها،  اسامی،  تجاري  عالئم  بین المللی  مقررات  براساس  کشور  این  در  نیست.  آن  از 

عکسها و سایر نمادهاي متمایز کننده، تحت حمایت قانون عالنم تجاري قرار دارند. 

2-2-2. حق انحصاري اختراع2 
بر اساس قانون، حق انحصارى اختراع در مکزیک براي20 سال از زمان ثبت است، اما براي 
بعضی از اختراعات کوچک 10ساله است. اختراع پاره اي از محصوالت خاص مانند تولیدات 
دارویی، تغذیه دام، انواع کودها و سمها و نوآوري هاي میکروبیولوژیک  تا سال 1997 تحت 

قانون انحصاري اختراع نبود، اما امروزه  تحت حمایت این قانون قرار دارد.
طبق قانون، اختراعات بایستی ثبت شوند و موارد ثبت نشده براي پیگیري قانونی معتبر 
نیستند. اختراعات ثبت شده در خارج و مواردي که هنوز در مکزیک تولید نشده اند نیز 
تابع قانون حق اختراع هستند. در سال 1995 مکزیک معاهده همکاري در زمینه اختراع 
را با شرکاي تجاري اصلی خود امضا کرد که بر اساس آن شرکتهاي خارجی براي پیگیري 

حقوق اختراع خود می توانند از طریق ادارات ملی و منطقه اي خود اقدام کنند.

2-2-3. حق التألیف3 
قانون حق التألیف در کشور مکزیک به طور عملی از سال 1996 اجرا می شود. این قانون، 
حمایت  از آثار هنرى شامل ادبیات، موسیقى، فیلم و نمایش نامه، عکس، مجسمه سازي 
و همچنین در زمینه هاي ادبی، صنعتی و علمی،  پایگاه هاي داده، برنامه هاي کامپیوتر  و 
نموده  امضا  را  «برن»  التألیف  حق  بین المللی  معاهده  مکزیک  می کند.  تضمین  را  غیره 
است. قانون حق التألیف در مکزیکو موارد ثبت شده در خارج از کشور را نیز در برمی گیرد. 

نرم افزارهاي کامپیوتري با قرار دادن کد در اول و آخر برنامه ثبت می شوند.

1. Trade Marks
2. Patent
3. Copy Right 
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2-3. قوانین سرمایه گذاري مستقیم خارجی 
قانون سرمایه گذاري خارجی در مکزیک از سال 1973 تصویب  و در سالهاي 1989 و 
1993بازنگري شد. این قوانین براي ساده کردن مراحل سرمایه گذاري مستقیم خارجی 
در بسیاري از بخشهاي اقتصادي تهیه شده است و مکزیک در این زمینه از بسیاري از 

کشورهاي آمریکاي التین موفق تر بوده است.

قوانین سرمایه گذاري خارجی در مکزیک براي 704 فعالیت تنظیم شده است. براي 656 
 18 در  باشد.  داشته  را  سرمایه گذاري  می تواند100درصد  خارجی  سرمایه گذار  فعالیت، 
فعالیت سرمایه گذار خارجی می تواند تا 49 درصد از سهام را داشته باشد. در 13 فعالیت 
سرمایه گذاري نیاز به مجوز کمیسیون سرمایه گذاري ملی مکزیک می باشد. سرمایه گذاري 
در پنج فعالیت محدود به مردم مکزیک و 10 فعالیت محدود به مردم هر ایالتی است که 

سرمایه گذاري در آن صورت می گیرد. محدودیتهاي سرمایه گذاري به قرار زیر می باشد:

زیر  قرار  به  است  ایالت  هر  مردم  مخصوص  آن  در  سرمایه گذاري  که  فعالیتهایی   
می باشد:

 نفت و هیدروکربورها
 صنایع پتروشیمی

 خدمات تلگراف و رادیو تلگراف
 فعالیت در زمینه رادیواکتیو
 تولید، توزیع و انتقال برق

 انرژي هسته اي
 ضرب سکه و چاپ اسکناس

 خدمات پستی
 مدیریت و هدایت جاده ها و راه هاي زمینی و هوایی

فعالیتهایی که سرمایه گذاري در آن مخصوص مردم مکزیک (به صورت ملی) است، به قرار 
زیر است.

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


بخش اول: کلیات، فصل اول: محیط سیاسی و قانونی / 33

 خرید و فروش گازوئیل و گاز مایع
 خدمات رادیو و تلویزیون کابلی

 اتحادیه هاي اعتباري، نهادهاي پس انداز و وام و بانکهاي توسعه اي
  خدمات تکنیکی و حرفه اي خاص

 حمل و نقل داخلی مسافر، توریست و آژانسهاي باربري غیر از چارترها و تورها.
نیست.  دولتی  مجوز  به  نیازي  سرمایه گذاري ها  از  درصد   95 براي  تقریبی  به طور 
سرمایه گذاري هایی که کمتر از 165 میلیون دالر بوده و در فعالیتهاي محدود شده نباشند، 
به طوراتوماتیک مجوز می گیرند. کمیسیون سرمایه گذاري خارجی در رابطه با فعالیتهاي 
فناوري  شدن  وارد  مانند  مصالحی  بر  بنا  که  صورتی  در  و  می گیرد  تصمیم  شده  محدود 

جدید یا آموزش نیروي انسانی الزم باشد، مجوز را تایید یا رد می کند.
مشارکت افراد خارجی در زمینه سرمایه گذاري براي ارتباطات راه دور تنها تا سهم 49 
درصدي امکان پذیر است. براي تلویزیونهاي کابلی نیز با یک استثنا (که تلویزیون کامًال 
بی طرف باشد) این قانون اجرا می شود اما براي خدمات موبایل محدودیتی وجود ندارد. در 
زمینه حمل و نقل نیز سرمایه گذاري براي مدت 50 سال و تا سهم 49 درصدي براي افراد 

خارجی امکان پذیر می باشد.
برطبق  و   OECD و  شمالی  آمریکاي  با  نفتا1  پیمانهاي  در  مکزیک  عضویت  به  توجه  با 
و  خرید  شامل  دارایی،  از  استفاده  حقوق  تمام  خارجی  سرمایه گذار  پیمانها،  این  مقررات 
فروش یا انتقال آن را داشته و انتقال سود، سهام، امتیاز، هزینه خدمات تکنیکی، هزینه 

مسافرت و غیره همه بر اساس نرخهاي رقابتی بازار تعیین می شود. 

2-4 . قوانین کنسولی
مختلف،  کشورهاي  براي  و  بوده  پیچیده  بسیار  مکزیک  کنسولی  مقررات  و  ویزا  شرایط 
از  بسیاري  براي  ویزا  شرایط  و  کنسولی  قوانین  در  تغییرات  آن  بر  عالوه  است.  متفاوت 
کشورهاي دنیا نیز باعث می شود که نیاز به مراجعه به سفارت مکزیک در ممالک مختلف 

اهمیت داشته باشد. 

1. NAFTA 
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آمریکا  به  مکزیک  از  مستمر  غیرقانونی  مهاجرتهاي  و  آمریکا  با  گسترده  مرزهاي  وجود 
سبب شده که مقررات کنسولی مکزیک سخت، غیرقابل انعطاف، پیچیده و متغیر باشد. 
البته اتباع بسیاري از کشورهاي دنیا براي ورود به مکزیک نیاز به اخذ ویزا ندارند. براي 
شهروندان آمریکایی و کانادایی، پاسپورت هم الزم  نیست و با کارت شناسایی که نشان 

دهد تبعه آمریکا و یا کانادا هستند می توانند به مکزیک وارد شوند. 
شهروندان اتحادیه اروپا و ژاپن، بدون ویزا و با پاسپورت می توانند بر اساس کشور متبوع 

بین 90 تا 180 روز در مکزیک بمانند. 
شرایط اخذ ویزاي مکزیک به قرار زیر است:

 تکمیل فرم درخواست (به زبان اسپانیایی و یا انگلیسی)
  شرح دالیل سفر همراه با قید مقصد و تاریخ سفر و دعوت نامه

  ضمانت و تعهد مالی از طرف کارفرما 
 عکس و فتوکپی گذرنامه و شناسنامه 

 بلیط رفت و برگشت
 صدور روادید چهار هفته به طول خواهد انجامید. در صورت صدور روادید، پرداخت وجه 

با توجه به تعرفه الزامی است.
2-5. قوانین مالیاتی

ورود مکزیک به قراردادهاي مالی و تجاري بین المللی در دهه اخیر سبب شده که سیستم 
مالیاتی این کشور با انعطاف بیشتري روبه رو شده و سرمایه گذاري خارجی در این کشور 
توسعه یابد. هدف اصلی این قراردادها که به طور عمده با کشورهایی نظیر آمریکا، کانادا، 
اتحادیه اروپا، کشورهاي آمریکاي التین و بعضی از کشورهاي آسیایی است که بیشترین 
درآمد  و  سرمایه  بر  مضاعف  مالیات  کاهش  دارند،  مکزیک  با  را  تجاري  و  پولی  مبادالت 

می باشد. مهم ترین مقررات مالیاتی مکزیک به قرار زیر است:
مالیات شـرکتها در مکزیک 28  درصد اسـت. اما سـود سـهامی که قبًال مالیات بر 

درآمد آن پرداخت شده مشمول مالیات جدید نیست. 
مالیات بر درآمد براي سال 2008 برابر 17  درصد از کل درآمد سالیانه می باشد.
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مالیات بر دارایی ها به میزان 1/25 درصد کل دارایی اسـت. در سال 2008  بر اساس 
قانون جدید تخفیفهاي مالیات بر دارایی براي بعضی از فعالیتها در نظر گرفته شده 

است.
مالیـات بـر ارزش افـزوده (VAT) در مکزیـک برابر 15  درصد می باشـد. بعضی از 
فعالیتهـا ماننـد انتقال سـهام، زمین، فروش کتـاب و مجله و روزنامـه و ارز و طال، 

مالیات بر ارزش افزوده ندارد.
 امتیـاز و کاهـش مالیات براي بعضـی از انواع سـرمایه گذاري هاي داخلی و خارجی 

وجود دارد.
2-6. مراحل راه اندازي کسب و کار

شرح فعالیت براى راه اندازى کسب و کار در مکزیک، به قرار زیر مى باشد:

مراحل راه اندازي کسب و کار در مکزیک

شماره 
مدت زمان عنوان مرحلهمرحله

الزم (روز)
هزینه هاي الزم
( پزو مکزیک )

گرفتن امتیاز استفاده از نام شرکت از وزارت اول
2640امورخارجه مکزیک

 امضاي اسناد الزم براى ثبت شرکت قبل از دوم
29000اعالم عمومى و گرفتن شماره ثبت مالیاتى

171402ثبت شرکت در دفاتر رسمى ثبت کسب و کار سوم
بدون هزینه2-5ثبت شرکت در سازمان تأمین اجتماعى مکزیکچهارم
بدون هزینه1ثبت شرکت در سازمان مالیاتى محلىپنجم
بدون هزینه1اعالم ایجاد واحد کسب و کار به دولت محلىششم

385 1ثبت در بانک اطالعات ملى کسب و کارهفتم
(متوسط بین 100 تا 670)

بدون هزینه1ثبت در موسسه آمار و اطالعات جغرافیایى ملىهشتم

مأخذ: سایت کسب و کار بانک جهانی.
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3. عضویت در پیمانهاي اقتصادي و نهادهاي بین المللی
مکزیک با وجودي که از نظر اقتصادي جزو کشورهاي در حال رشد به شمار می آید اما 
به دلیل نزدیکی با ایاالت متحده آمریکا و کانادا و تجارت و بازرگانی با این دو کشور در 

پیمانهاي مهم اقتصادي و تجاري عضویت دارد. مهمترین پیمانها به قرار زیر می باشند:  

3-1. موافقت نامه تجارت آزاد آمریکاي شمالی1 
موافقت نامه تجارت آزاد آمریکاي شمالی یک توافق سه جانبه بین آمریکا، کانادا و مکزیک  
محیط  رابطه  در  ضمیمه  دو  موافقت نامه  این  می شود.  اجرا   1994 سال  از  که  می باشد 
زیست و کارگران با نامهاي موافقت نامه هاي آمریکاي شمالی براي همکاري هاي محیطی و 

موافقت نامه آمریکاي شمالی براي همکاري در زمینه نیروي کار دارد. 

3-2. همکاري اقتصادي آسیا و پاسیفیک2 
انجمن همکاري اقتصادي آسیا و پاسیفیک از تعدادي از کشورهاي حوزه اقیانوس آرام، 
انجمن  این  است.  شده  تشکیل  سرمایه گذاري  و  تجاري  اقتصادي،  همکاري هاي  هدف  با 
در سال 1994 با پیشنهاد استرالیا و براي کاهش تعرفه بین کشورهاي عضو تشکیل شد 
و جلسات آن ساالنه برگزار می شود و از جمله اهداف آن کاهش تعرفه به کمتر از پنج 
درصد براي کشورهاي عضو و تسري این کاهش براي کشورهاي صنعتی تا سال 2010 و 
براي کشورهاي جهان سوم تا سال 2020  است. این سازمان داراي یک شوراي مشورتی 
کسب و کار است که از متخصصین کسب و کار کشورهاي عضو تشکیل شده است. برخی 
از اعضاي این سازمان که داراي21 عضو می باشد عبارت اند از: استرالیا، کانادا، چین، ژاپن، 
آمریکا، کره جنوبی، سنگاپور، مالزي، روسیه، پرو، شیلی، هنگ کنگ، فیلیپین و مکزیک.

3-3. سازمان همکاري و توسعه اقتصادي3 
از  عمده  به طور  که  است  بین المللی  سازمان  یک  اقتصادي  توسعه  و  همکاري  سازمان 

1. NAFTA
2. APEC
3. OECD
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کشورهاي صنعتی و ثروتمند دنیا تشکیل شده و شامل 30 کشور است که 27 کشور عضو 
آن از منظر صنعت و فناوري پیشرفته ترین کشورهاي دنیا می باشند. 

در  را  اجتماعی  و  محیطی  اقتصادي،  بخشهاي  و  بوده  وسیع  بسیار  سازمان  این  تعهدات 
برمی گیرد. سازمان همکاري و توسعه اقتصادي در زمینه انتقال اطالعات و آمارها، مقایسه 
فعالیت  زمینه ها  تمام  در  توسعه  براي  پیشنهادات  و  عضو  کشورهاي  رکود  و  پیشرفت 
دارد. این سازمان ابتدا تنها از کشورهاي اروپایی تشکیل شده بود که به تدریج بعضی از 
کشورهاي پیشرفته غیر اروپایی نیز به عضویت آن در آمدند. فعالیتهاي این سازمان بسیار 
سیاست گذاري   با  مرتبط  نشریات  علمی،  انتشارات  است.  اقتصادي  زمینه هاي   از  فراتر 
اقتصادي براي توسعه و جزوات آماري و روش شناسی این سازمان مورد استفاده بسیاري 

از کشورهاي عضو و غیر عضو است.

3-4. سازمان تجارت جهانی1 
جهانی  قوانین  که  است  ملیتی  چند  و  بین المللی  سازمان  یک  جهانی  تجارت  سازمان 
تجارت را تنظیم کرده و مرجع حل اختالف اعضا به شمار می رود. اعضاي این سازمان که 
هم اکنون بالغ بر150 کشور می باشد، کشورهایی هستند که موافقت نامه هاي این سازمان 

(حدود 30 موافقت نامه) را امضا کرده اند.

1. WTO
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 اهداف این سازمان را می توان به طور خالصه به شرح زیر برشمرد:
 ارتقاي سطح زندگی 

 تأمین اشتغال کامل کشورهاي عضو
 توسعه تولید و تجارت 

 دستیابی به اهداف توسعه پایدار
 حفظ محیط زیست

 افزایش سهم تجارت کشورهاي در حال توسعه در رشد جهانی تجارت 
ارکان اصلی این سازمان به شرح زیر می باشد:

 شوراي تجارت کاال
 شوراي تجارت خدمات

 شوراي تجارت حقوق مالکیت فکري
 کمیته تجارت و توسعه 

 کمیته محدودیتهاي تراز پرداخت 
 کمیته بودجه، مالی و تشکیالتی

3-5. بانک توسعه کشورهاي آمریکایی1 
بانک توسعه کشورهاي آمریکایی در سال 1959 در واشنگتن تأسیس شد. هدف این بانک 
حمایت اقتصادي و اجتماعی براي توسعه  کشورهاي  آمریکاي التین و حوزه کارائیب  و 
ایجاد همبستگی  منطقه اي از طریق وام دادن به موسسات دولتی و ایالتی می باشد. این 
بانک چهار زبان رسمی دارد که شامل انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی و پرتغالی است. این 
بانک داراي 47 عضو می باشد، که 26 عضو آن شامل کشورهاي آمریکاي التین از جمله  
مکزیک، آرژانتین، باهاماس، شیلی، نیکاراگوئه، کلمبیا و غیره واجد شرایط دریافت وام  و 
21 عضو آن شامل کشورهاي اروپایی مانند انگلیس، آلمان، فرانسه  و غیره و آمریکا، کانادا 

و ژاپن واجد شرایط دریافت وام نمی باشند. 

1. IDB
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3-6. بانک جهانی1
توسعه  جامعه  نظیر  آن  زیرمجموعه  نهادهاي  تمامی  و  جهانی  بانک  عضویت  مکزیک 
بین المللی2 ، و غیره را دارا می باشد. بانک جهانی تأمین کننده منابع مالی و کمکهاي فنی 
مورد نیاز به کشورهاي در حال توسعه است و در سال 2008، 185 عضو رسمی دارد. این 
بانک تاکنون به تقویت بیش از 100 اقتصاد جهانی کمک کرده است. عضویت در صندوق 

بین المللی پول3 ، شرط عضویت در بانک جهانی است.

3-7. سازمان ملل متحد4
مکزیک در سال 1945 به عضویت سازمان ملل متحد در آمد و در بسیاري از واحدهاي 
این سازمان بین المللی حضور فعال دارد. عالوه بر سازمان ملل و موسسات وابسته به آن، 
مکزیک  در بسیاري از پیمانهاي منطقه اي و بین المللی تجاري، مالی، صنعتی و فرهنگی 
دیگر از جمله  بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و غیره نیز عضویت دارد که اسامی 

آنها در بخش سوم آورده شده است.

1. World Bank
2. IDA
3. IMF
4. United Nations
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نقش فرهنگ و آداب و رسوم جوامع در مبادالت بازرگانی و تجاري ملتها انکارناپذیر است. 
آشنایی با فرهنگ کشورها سبب می شود که روابط تجاري و اقتصادي بر مبناي صحیح 
پایه ریزي شده و از سوء تفاهمات پیشگیري گردد. شناسایی شرایط فرهنگی به ویژه براي 
ملتهایی که سابقه تاریخی دارند اهمیت فراوان دارد. در این فصل ویژگی فرهنگی مردم 

مکزیک به ویژه در ارتباط با کسب و کار و تجارت بررسی می شود.

1. ارکان فرهنگی و اجتماعی
در این قسمت برخی از مهم ترین ارکان فرهنگی  مکزیک  نظیر مذهب و زبان، الگوي 

زندگی و غیره معرفی می شود.

1-1. دین
برخالف سایر کشورهاي آمریکاي التین، در مکزیک مذهب رسمی وجود ندارد  و بر اساس 
قانون اساسى، آزادى مذهب براى تمام افراد وجود دارد؛ اما گروه هاى مذهبى از هر دین و 
مسلک که باشند، نمى توانند در سیاست دخالت نموده، اداره ایالتى را بر عهده داشته و یا 
سرمایه اى در کشور به نفع خود داشته باشند. تفکیک دین از سیاست امرى الزامى است 
به نحوى که رئیس جمهور نمى تواند از میان مقامات مذهبى انتخاب شود. مقر کشیشها، 
سمینارها و مایملک کلیسا مى بایست تحت کنترل و نظارت دولت مرکزي و یا ایالتها باشد 
به   نزدیک  می آورند.  به شمار  ایالت  عمومى  اموال  جزو  را  دارایی ها  این  ایالتها،  رؤساى  و 
95درصد جمعیت مکزیک پیرو دین حضرت مسیح هستند که حدود 89 درصد کاتولیک 
و شش درصد نیز پروتستان، ارتودکس و سایر فرقه هاي مسیحی هستند. پیروان دین یهود 
نیز یک درصد جمعیت را تشکیل مى دهند. طبق قانون اساسی، کشیشها باید مکزیکى 

فصل دوم
محیط فرهنگی
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مالقاتهاى خصوصى و یا در جلسات  باشند. آنها حق ندارند، حقوق اساسى کشور را در 
عمومى مورد انتقاد قرار دهند. آنها نمى توانند رأى دهند و یا اتحادیه هایى براى اهداف 

سیاسى به وجود آورند. مالقاتهاى سیاسى نیز نباید در محلهاى مذهبى صورت گیرد.
کلیساى  تابع  مکزیک  در  حاکم  مذهب 
براساس  کلیسا  اما  است.  رم  کاتولیک 
قانون اساسى 1917 تحت کنترل دولت 
اکثراً  که  چند  هر  مکزیک  مردم  است. 
کاتولیک هستند اما امور مذهبى محدود 
مسلمانان  شمار  مى باشد.  کلیساها  به 
مکزیکى بسیار محدود است و هیچگونه 

تشکیالت مذهبى ندارند.

1-2. زبان
 زبان رسمى مردم مکزیک اسپانیایى است.حدود هشت درصد مردم به زبان محلى سرخ 
پوستان تکلم مى کنند و بقیه به زبان اسپانیایى صحبت مى نمایند. خط رایج  این کشور 
التین است. با وجود رسمی بودن زبان اسپانیایی، بیش از 100 نوع زبان بومی در مکزیک 

وجود داشته و مورد استفاده قرار می گیرد.

1-3. الگوي زندگی
مکزیک، مهد برخى از پیشرفته ترین تمدنهاى جهان مانند اولمک، تولتکا، مایا، آزتک و 
تعدادى دیگر است. تمدن اولمک نخستین تمدنى بود که بیش از سه هزار سال در مناطق 
میان تاباسکو و وراکروز رونق داشت. فرهنگ آن امروزه به واسطه پیشرفتى که در علوم و 
کشاورزى داشته، فرهنگى شناخته شده است. این فرهنگها، ِکشت گونه هاى نباتى را که 
امروزه در برنامه غذاى روزانه همگان حضور دارند مانند ذرت، لوبیا، چیلى (فلفل قرمز) و 

گوجه فرنگى، تکمیل نمودند. 
 فرهنگ مکزیکى بسیار غنی بوده و از خالص ترین مظاهر هنرهاى کالسیک مانند موزیک 
کالسیک و رقص گرفته تا تجارب زیباشناختى روزمره از قبیل هنر آشپزى و سنن گفتارى 
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را در برمى گیرد. در همان حال که خالقیتهاى هنرى ریشه دوانیده در آداب و رسوم اقوام 
سرخپوست وجود دارند، همزمان هنرهاي جدید مانند سینما و عکاسى نیز توسعه یافته 
است، بى آنکه رگه بى پایان ادبى که همواره با روند تکامل تاریخى ملتها همراه بوده، به 

کنار نهاده شود. 
فرهنگی   ابزارهاي  پدیدآورندگان  کثرت 
عواملى  با  همراه  آن،  متنوع  روشهاي  و 
مانند استعداد فوق العاده و تنوع نهادهاى 
آن،  اشاعه  و  تشویق  مختص  فرهنگى 
از  یکى  صورت  به  را  مکزیکى  فرهنگ 
آورده  در  جهان  فرهنگهاى  پویاترین 
سنتهاى  و  آداب  به  مکزیک  مردم  است. 
و  مى باشند  پایبند  بسیار  خود  فرهنگى 

انجام مراسم فرهنگى در این کشور فراوان یافت مى شود. مردم مکزیک از لحاظ خصوصیات 
اجتماعى، مردمى خونگرم محسوب شده و پایبندى خاصى به روابط خانوادگى و تعلقات 

درون فامیلى دارند، به طورى که سنتهاى خانوادگى در این کشور بسیارقوى مى باشد. 
جشنها، کارناوال و مراسم مذهبی و سنتی در مکزیک 
یا  واقعه  یک  نام  به  سال  روزهاي  اغلب  و  است  فراوان 
واقعه  آن  براي  مراسمی  و  شده  نام گذاري  ویژه  برنامه 
مردم  ملى  جشنهاي  بزرگ ترین  از  یکی  می شود.  اجرا 
مکزیک با نام «روزهاى مردگان» هر ساله به مدت سه 
روز (31 اکتبر و اول و دوم نوامبر) برگزار مى شود. این 
روز «جشن ملى» است زیرا با وجود نام و موضوع مراسم 
که به مردگان تعلق دارد تمامى مردم مکزیک شادمانه 

در آن شرکت مى کنند. 
به اعتقاد تاریخ دانان ریشه این مراسم به سه هزار سال 
پیش بر مى گردد، وقتى که تمدنهاى آزتک و مایا در این 
بخش از آمریکاى التین وجود داشت و این یعنى ده ها 

قرن پیش از ورود اشغالگران اسپانیایى بود. اشغالگران هرچند در فرهنگ و سنن مردمان 
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مکزیک بسیار تاثیر گذاردند، اما فرهنگ اصیل مکزیک به شکل کامل نابود نشد و هنوز هم 
مراسم مختلفی نظیر مراسم روزهاى مردگان بزرگ ترین جشن ملى مردم مکزیک است 
گرچه تاریخ برگزارى آن که در ماه اگوست بود به اوایل ماه نوامبر تغییر یافت تا با جشن 

مسیحى روز مقدسین همزمان گردد. 
سه  مراسم  این  در  آنچه 
جلب  را  همه  توجه  روزه 
که  است  نگاهى  کند  مى 
مردگان  به  مکزیک  مردم 
مسئله  به  طریق  این  از  و 
مرگ و زندگى دارند که به 
کلى متفاوت از نگاه انسان 
غربى (مسیحى) و نیز نگاه 
مسلمانان است. به عبارت 
با  مردم  مکزیک  در  دیگر 
الهام از سنت گذشتگان و 

مسیح،   حضرت  تعلیمات  نه 
مرگ را به کلى از زندگى جدا نمى دانند. درك اینکه چرا در این سه روز که مردم مکزیک 
از مردگانشان یاد مى کنند این چنین شادمانه به خیابان مى ریزند و مى نوشند و مى رقصند 
در این است که مردگان آنها مثل نزدیکان سفر رفته در این روزها به دیدار بازماندگانشان 
مى آیند، با آنها مى نوشند و مى خورند و در پایان این دیدار شاد، براى یک سال دیگر به 
سفر مى روند. در اعتقاد مکزیکى ها مردگان کم سن و سال (نوزادان و بچه ها) روز اول به 
دیدار خانواده شان مى آیند. خانه والدین بچه از دست داده در این روز مملو از شکالت و 
دیدار یک  تا میهمانان کوچک از  جمجمه و اسکلت است  تابوت و  اسباب بازى به شکل 

روزه شان با والدین و برادر و خواهرشان لذت ببرند. 
روز دوم کسانى که در تصادف اتومبیل کشته شده اند و یا در یک ماجراى جنایى به قتل 
رسیده اند به  دیدار دوستان و خانواده مى آیند. براى آنها هم غذایى که دوست مى داشته اند 
آماده مى کنند. مردگان دیگر روز سوم مى آیند، روزى که گورستانهاى سراسر مکزیک براى 
خوشامد گویى به آنها مملو از جمعیت مى شود. شهرداریها در برگزارى روزهاى مردگان 
سنگ تمام مى گذارند و با ایجاد گورها و سنگ قبرهاى مصنوعی و گلهاى فراوانى که روى 
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آنها گذاشته می شود میدان شهر را به صورت یک گورستان بزرگ تزئین می کنند. از این 
نوع مراسم و کارناوالها در مکزیک فراوان یافت می شود.

جوانان معموالً به ازدواجهاى خود پایبند بوده و تالش مى نمایند با افزایش رفت و آمدهاى 
خانوادگى بنیان خانواده را تحکیم بخشند. هر چند این مهم نیز تحت تأثیر سایر فرهنگهاى 

وارداتى قرار گرفته و نفوذ این نوع فرهنگها در روند آن به خوبى مشهود مى باشد. 

گرایشهاى  نوع  حتى  و  اجتماعى  زندگى  در  اروپایى  فرهنگ  اسپانیا،  استعمار  دلیل  به 
مذهبى مردم تأثیر داشته است و فرهنگ این کشور آمیخته اى از فرهنگ سنتى - اروپایى 

است.
با توجه به همجوارى مکزیک با آمریکا و گسترش دامنه نفوذ رسانه هاى گروهی، فرهنگ 
همسایه شمالى این کشور نیز رفته رفته در میان مردم به ویژه اقشار جوان نفوذ کرده 
است. تبلیغات رسانه هاى گروهی، فیلمها و موسیقى وارداتى در این کشور فراوان یافت 

می شود. این موضوع، یکی از مسائل فرهنگى و اجتماعى مکزیک به شمار مى رود.
در مکزیک زنان از آزادى برخوردار بوده و در بیشتر فعالیتهاى اجتماعى، هم  دوش مردان 
حفظ  و  خانوادگى  بنیانهاى  تحکیم  در  زنان  نقش  دارند.  مشارکت  گسترده اى  صورت  به 

سنتها و ارزشهاى فرهنگى با اهمیت تلقى مى گردد. 

1-4. نهادهاي اجتماعی و دینی
نهادهاي اجتماعی و دینی را می توان با شناسایی احزاب و نهادهاي مذهبی مکزیک به 

عنوان عناصر فرهنگی تأثیرگذار در جامعه این کشور بررسی نمود.
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1-4-1. نهادهاي اجتماعی 
مکزیک یک کشور چند حزبی است، بدین معنی که بیش از دو حزب سیاسی قدرتمند 
در مکزیک وجود دارد. مهم ترین احزاب ملی مکزیک عبارت اند از حزب اقدام ملی، حزب 

نهادین انقالبی و حزب انقالب دموکراتیک.
حزب نهادین انقالبی از دهه 1930 تا سال 2000  قدرت را در دست داشت و در تمام 
سطوح با دولت یکی بود. این حزب تا اواخر دهه 1970 نظام انتخاباتی را بر احزاب دیگر 
بسته بود و پس از آن هم در اواخر دهه 1990بر اثر جنبشهاي اجتماعی و سیاسی متزلزل 
شد و در سال 2000 ائتالف هشت حزب مخالف آن سبب شد که این حزب قدرت را 
برخوردار  توجهی  قابل  قدرت  از  ایالتی  و  محلی  سطوح  در  هنوز  حزب  این  کند.  واگذار 

است.
(دموکرات  راست  به  متمایل  ملی  اقدام  حزب 
و  است  فعلی  جمهور  رئیس  حزب  و  بوده  مسیحی) 
بر اساس انتخابات سال 2006 بیشترین سهم اعضا را 

در پارلمان دارد. 
حزب  انقالب دموکراتیک که چپ گرا بوده و در سال 
حزب  این  بود.  ملی  اقدام  حزب  اصلی  رقیب   2006
نیز نفوذ زیادي در کشور دارد. سایر احزاب مکزیک 
طرفداران  یا  حزب سبزها  کارگر،  حزب  از  عبارت اند 
حزب  هم گرایان،  حزب  مکزیک،  زیست  محیط 
سوسیال دموکراتها، حزب اتحاد جدید و ده ها حزب 
و گروه کوچک دیگر. غیر از این احزاب و جمعیتها که 
در سطوح ملی فعال هستند، گروه هاي سیاسی ویژه 

هر ایالت در  مکزیک نیز وجود دارند.

1-4-2. نهادهاي مذهبی
طبق قانون اساسی مکزیک دین به  طور کامل از سیاست جدا است و نهادهاي مذهبی هیچ 

نقشی در سیاست ندارند. 
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با توجه به مذهب اکثریت که کاتولیک است عمده کلیساها در مکزیک مربوط به کاتولیکها 
است اما پروتستانها و ارتودکسها نیز تعداد زیادي کلیسا دارند. یهودیان نیز عبادت گاه هاي 
خاص خود را دارند. کلیساي زوکالو و کلیساي بانوي (باکره) گوادلوپ مهمترین کلیساي 
کاتولیک هستند که مردم از نقاط مختلف براي عبادت و زیارت به آنها مراجعه می کنند. 
پیروان بودایی تبتی نیز در مکزیک داراي یک «خانه تبت» هستند که یکی از شش معبد 

بودائیان تبت و پیروان داالیی الما در دنیا است. 
روزمره  زندگی  در  مذهبی  نمادهاي  التین  آمریکاي  کشورهاي  بقیه  مانند  مکزیک  در 
مردم جایگاه ویژه دارد. تصاویر مذهبی مانند بانوي (باکره) گوادلوپ را در تمامی هتلها، 

رستورانها و حتی در تاکسی و ایستگاه ها دیده می شود.  

1-5. رسانه ها 
حزب   یک  بیستم  قرن  در   که  نحوى  به  دارند.  مهمى  نقش  مکزیک  جامعه  در  رسانه ها 
توانست  از طریق کنترل بخش مهمی از آنها، بیش از 70 سال  حکومت کند. گستردگى 
جمله  از  می دهد،  پوشش  را  کشور  شهرهاى  و  روستاها  کلیه  که  جمعى  ارتباط  وسایل 
ویژگیهاي رسانه اي مکزیک است که به نقش رسانه هاى گروهى و وسایل ارتباط جمعى 
در این کشور مى افزاید. آزادي مطبوعات در مکزیک به وسیله قانون تامین شده و تا حد 

زیادي اجرا می شود. 

1-5-1. نشریات
در مکزیک بیش از350 روزنامه منتشر می شود که اکثر آنها روزنامه هاي صبح هستند. 
اغلب شهرهاي بزرگ مکزیک حداقل دو روزنامه محلی دارند. در شهر مکزیکوسیتی بیش 
از 30 روزنامه منتشر می شود. مجالت ادواري نیز در تمامی زمینه هاي فرهنگی، علمی، 
خانوادگی و هنري در مکزیک منتشر می شود. اغلب نشریات به زبان اسپانیایی هستند. 

معروف ترین روزنامه هاي مکزیک  عبارت اند از: 
اکسلسـیور1، روزنامه صبح، مستقل و در سال 1917  تأسیس گردید. این روزنامه در 

ایالت فدرال منتشر مى شود.

1. Excelsior
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روزنامه ال ناسـیونال1، روزنامه صبح ال ناسیونال در سال 1926  تأسیس و در ایالت 
فدرال منتشر مى شود. این روزنامه داراى امتیاز دولتی مى باشد.

ال یونیورسـال2، روزنامه صبح، مسـتقل و در سـال 1916  تأسـیس گردید. روزنامه 
فوق در ایالت فدرال P.F  منتشـر شده و داراى دیدگاه هاى میانه رو متمایل به چپ 

است.
ال پرنسـا3، روزنامه الپرنسـا، صبحها در ایالت فدرال منتشر شـده، در سال 1928  

تأسیس و دیدگاه آن میانه رو است.
، این روزنامه مسـتقل بوده و صبحها منتشـر مى شـود. نوادادس در سال  نوادادس4 

1936 بنیان گذارده شده است. 
اونوماس اونو5 ، این روزنامه در سال 1977  تاسیس گردید و داراى عقاید چپ گرایانه 

مى باشد. 
ال سـول ِد مکزیکو6  در دو نوبت صبح و بعداز ظهر منتشـر شـده از افکار و عقاید 
چپ حمایت می نماید. این روزنامه در ایالت زورال منتشـر و در سال 1965 تأسیس 

گردید.
 عـالوه بر روزنامه هاى فوق که همگى در ایالت فدرال منتشـر مى شـوند، در سـایر 

ایالتهاى مکزیک نیز روزنامه هاى معتبرى انتشار مى یابد.
فهرست بعضی از نشریات ملی، محلی و  اقتصادي- مالی دیگر به قرار زیر می باشند:

نامزبان

 EL HERALDO DE MEXICOاسپانیایی 

Estoاسپانیایی

El Nacionalاسپانیایی

El Financieroاسپانیایی

1. El Nacional
2. El Universal
3. La Prensa
4. Novedades
5 . Unomasuno
6 . El Sol De Mexico
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Ovacionesاسپانیایی

  DIARIO DE MEXICOاسپانیایی

   EL ECONOMISTA.COM.MXاسپانیایی (اقتصادي)

  EL FINANCIEROاسپانیایی (مالی)

Guadalajara Reporterانگلیسی

1-5-2. تلویزیون
در مکزیک بیش از 236 ایستگاه تلویزیونی وجود دارد. عالوه بر این ایستگاه هاي تلویزیونی 
شبکه  کانال  هشت  مکزیک  در  دارد.  وجود  نیز  برنامه ها  تکراري  پخش  ایستگاه  تعدادي 
بزرگ ترین   (Grupo Televisa)   2002 سال  در  دارد.  وجود  سرتاسرى  تلویزیونى، 
تلویزیون اسپانیایی زبان دنیا بوده است. کانالهاى چهار، دو  و پنج توسط کمپانى تلویسا 

اداره مى شود. این کمپانى از سرمایه داران راستگرا تشکیل گردیده است. 
کانال 9،7 و 11 دولتى است که کانال 9 تلویزیون یک کانال فرهنگى محسوب مى گردد.

هشت  و  تجارى  تلویزیونى  ایستگاه   118 مکزیک  در  منتشره،  آمار  آخرین  اساس  بر 
ایستگاه تلویزیونى فرهنگى وجود دارد که مى توان از میان مهم ترین آنها به موارد ذیل 

اشاره کرد:
نام ایستگاه هاي تلویزیونی

Asesoramesto Y services Tecnicos Industrials

Instituto Mexicano de Televison
Tele Cadena Mexicanan
Televisia S.A.
Television Cultural de Mexico
Television de la Republica Mexicana
Xeipn-Tu
Instituto Politecnico Nacional
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تلویزیونهاي  سایر  و   BBC ، CNN، FOX، CBS مانند   خارجی  تلویزیونی  کانالهاي 
اسپانیایی یا فرانسه زبان در این کشور قابل دسترسی است.

1-5-3. رادیو
پوشش رادیویی نیز در مکزیک وسیع است. بر طبق آمارها در سال 2003  تعداد 850 
ایستگاه هاي رادیویی (AM) و 545 (FM) و تعداد 15 ایستگاه با موج کوتاه در مکزیک 

وجود داشته است. 
ایستگاه هاى رادیویى در این کشور در زمینه هاى مختلف فعال هستند که نام برخى از 

مهم ترین ایستگاه هاى آن در زیر آمده است:
نام ایستگاه هاي رادیویی

Instituto Mexiano de la Radio
Cadena Crystal Radio & T.V.
Organization Radiod Formula
Radio Cadena Nacional Sa
Representaciones Comerciales Intergrales
Sistema Radio Fonico Nacional
Sociedode Mexicana de Radio، SA

1-5-4. خبرگزاري ها
ایالت  در  خبرگزارى  چهار  هر  که  دارد  وجود  داخلى  عمده  خبرگزارى  چهار  مکزیک  در 

فدرال واقع مى باشند. این خبرگزاري ها عبارت اند از:

نام خبرگزاري ها
Notimex Mexican News Agency (Notimex Mexican News)
Agencia Mexicana De Informacion Ami
Noti-Accion
Notipress(  Noticias De Prensa Mexicana، Sa Decv)
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عالوه بر خبرگزاري هاى داخلی، غالب خبرگزاریهاي خارجى نیز در مکزیک دفتر داشته و 
به فعالیت مشغول می باشند.

1-5-5. اینترنت 
و  یک  اینترنتی  میزبانی  میلیون  به 7/629  نزدیک  مکزیک  در  سال 2007،  آمار  مطابق 
اینترنتی  دامنه  است.  داشته  وجود  کشور  این  در  اینترنتی  کاربر  میلیون  به 22  نزدیک 

مکزیک mx.  مى باشد.

1-6. عادتهاي خرید و مصرف
با وجود نیمه سنتی بودن جامعه مکزیک به ویژه در شهرهاي کوچک و مناطق روستایی 
اما به دلیل نزدیکی اقتصادي و تجاري با آمریکا، فرهنگ غربی به شدت در این کشور 

رواج دارد. 
به  کاالها،  تنوع  و  افزایش  به  مربوط  تحوالت  با  همراه  مکزیک  در  مصرف کننده  فرهنگ 
شدت رواج دارد. در مناطق روستایی و شهرهاي کوچک هنوز هم گاهی پوشیدن لباسهاي 
ملی مکزیک به ویژه در مراسم خاص رایج است اما اغلب افراد گرایش به لباسهاي مدل 
غربی دارند. با توجه به فقر بخش قابل توجهی از مردم مکزیک و  آمریکایی و اصطالحاً 
فرهنگ حراج که در جامعه آمریکایی و اروپایی به شدت رواج دارد، عالقه به خرید اجناس 
حراجی در مکزیک بسیار زیاد است و غالب افراد در زمانهاي ویژه حراج اجناسی را خرید 

می کنند که ممکن است بدون استفاده باشد.
به طور کلی می توان گفت که فرهنگ خرید مردم مکزیک به دلیل نزدیکی با آمریکا بسیار 

مصرفی است و به شدت تحت تأثیر صادرات به آمریکا و واردات از آمریکا قرار دارد.

1-7. تعطیالت رسمی 
تعطیالت  است.   نو  سال  آغاز  ژانویه  اول  و  است  میالدي  سال  مکزیک  تقویمی  سال 

رسمی مکزیک شامل تعطیالت مذهبی، ملی و محلی است. 
تعداد روزهاي جشن ملی یا مذهبی و کارناوالهاي مختلف در مکزیک فراوان است. به عالوه 
روزهاي انتخابات در ایاالت مختلف اغلب تعطیل است. مهم ترین تعطیالت رسمی ملی در 
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مکزیک به قرار زیر است:

مناسبتتاریخ
سال نو میالدياول ژانویه
روز سوم شاه (تعطیالت مذهبی )پنجم ژانویه
روز شکرگزاريدوم فوریه 

روز قانون اساسی (متغیر است و اولین دوشنبه ماه فوریه می باشد)پنجم فوریه 
روز پرچم24 فوریه
تولد بنینو جورز 21 مارچ 

عید پاك (متغیر است واگر روز یکشنبه نباشد اولین یکشنبه بعد از 23 مارچ
آن تعطیل می باشد )

روز کودك30 آوریل
روز کارگراول می
روز جنگ پابلوپنجم می
روز استقالل16 سپتامبر
روز کلمبوس (روز آمریکا)12 اکتبر
روز انقالب20 نوامبر
کریسمس25 دسامبر

2. فرهنگ مذاکره
فرهنگ  شناسایی  بر  عالوه  بایستی  مختلف  کشورهاي  با  تجاري  مناسبات  برقراري  براي 

عمومی و عادات و رسوم آنها، با فرهنگ تجاري و کسب و کار آنان نیز آشنا شد. 
هرچند امروزه فرهنگ کسب و کار در بسیاري از کشورهاي دنیا مشترك بوده و شباهتهاي 
فراوانی دارد، اما گاهی اوقات ناآشنایی با ویژگی هایی هرچند کوچک سبب عدم موفقیت 
می شود. به همین دلیل فرهنگ مذاکره، به ویژه در بعد تجاري آن، با مردم مکزیک در این 

قسمت مورد بررسی بیشتر قرار می گیرد.
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2-1 . دیدگاه کلی نسبت به ایران و ایرانی
این  است  مسلم  آنچه  نیست.  دست  در  مکزیک  مقیم  ایرانیان  تعداد  از  زیادي  اطالعات 
افراد بسیار محدود هستند و اغلب به دلیل ازدواج با شهروندان مکزیکی مقیم این کشور 
شده اند. بسیارى از ایرانیان نیز بنا بر ضرورتهاى دیگر مثل اشتغال در شرکتها یا آژانسهاى 
بین المللی به طور موقت ساکن مکزیک مى باشند. به دلیل کم بودن ایرانیان در این کشور 
و محدود بودن ارتباط مردمی و توریستی نظر مردم مکزیک نسبت به ایرانیان با ناآشنایی 

همراه است. 
تعداد ایرانیانی که از آمریکا یا کانادا با مقاصد توریستی به مکزیک سفر می کنند زیاد است. 
اما اغلب این افراد با گذرنامه هاي آمریکایی یا کانادایی به این کشور سفر می کنند. بنابراین 

همان گونه که اشاره شد، جامعه مکزیک نسبت به ایرانیان شناخت زیادي ندارد.

2-2. آداب مذاکره
بعضی از ویژگیهاي مالقاتهاي تجاري در مکزیک به شرح زیر است:

 مانند بسیاري از کشورهاي در حال رشد، مالقاتهاي تجاري در مکزیک اغلب کمتر 
از سایر کشورهاي غربی رسمی هستند و تأکید بر دوستانه بودن مالقاتها از رسمی 

بودن آن بیشتر است.
 مردان مکزیکی در تماسـهاي تجاري بسـیار گرم و دوسـتانه رفتار کرده و با دست 
دادن و گرفتـن دسـت و بازو  و زدن به شـانه مخاطب تماس برقـرار می کنند. کنار 

کشیدن از این تماسها توهین محسوب می شود.
 مکزیکی ها در برقراري تماس چشمی با مخاطب در طول جلسات خودداري می کنند، 

این موضوع به معناي اهمیت ندادن به موضوع نیست.
 هنگام  حضور در مذاکرات، دسـت دادن الزم اسـت اما مردان مکزیکی براي دست 

دادن به زنان پیشقدم نمی شوند.
 پوشیدن لباسهاي جین یا اسپورت در مالقاتهاي رسمی جایز نیست.

 استفاده از نام کوچک در مالقاتهاي تجاري مناسب نیست و بهتر است از نام فامیل 
استفاده کرد.

 استفاده از عناوین علمی و حرفه اي در مکالمات رایج است.
 استفاده از کارت تجاري بسیار مرسوم است.
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 نهارهاي تجاري بیش از شـام مرسوم اسـت و براي ایجاد رابطه تجاري اهمیت دارد 
و معموالً از دو تا سـه بعداز ظهر شروع می شود. صبحانه هاي تجاري نیز در مکزیک 

مرسوم بوده و از ساعت هشت تا 9 صبح شروع می شود. 
  غالبًا در حین گفت گوهاي تجاري، سـایر مسـائل و موضوعـات غیرتجاري مطرح و 

بحث می شود که در این صورت مذاکره کننده باید صبور باشد.  
 موضوعات مناسـب براي صحبتهاي اولیه، شـامل فرهنگ، تاریخ و هنر در مکزیک 
می باشـد و هرگز نبایستی از فقر، زلزله، جرم و جنایت و یا مشکالت کشور صحبت 

نمود.
 دادن هدیه هاي بزرگ زیاد مرسـوم نیست، هدیه هاي کوچک (و در صورت امکان با 

لوگوي کمپانی) مناسب تر است.
 نیاز زیادي به هدیه دادن در مهمانی هاي رسـمی وجود ندارد اما انجام آن پسندیده 

است. هدیه بهتر است شکالت، گل یا صنایع دستی کشور مبدأ باشد.

2-3 . تحلیل حرکات 
حرکات و رفتار مردم مکزیک شبیه کشورهاي آمریکاي التین است. مهم ترین ویژگی هاي 

رفتاري خاص این کشور به قرار زیر است:
 زنان هنگام رسیدن به دوستان خود گونه هاي یکدیگر را می بوسند. 

 مکزیکی ها معموالً با صداهایی مانند (پیست ـ پیست) توجه مخاطب را در مکانهاي 
عمومی  جلب می کنند و این کار به معناي توهین نیست.

 با قلم قرمز نبایستی نام افراد را نوشت.
 گل زرد نشـان دهنده مرگ، گل قرمز نشـان دهنده دوسـت داشتن و گل سفید به 

معناي ترك کردن است.
 ایسـتادن با دستهاي آویزان در دو طرف به معناي بی قراري است و گذاردن دستها 

در جیب نیز بی ادبی محسوب می شود.
 فاصله گرفتن از مخاطب، هنگام صحبت کردن غیردوستانه تلقی می شود.
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محیط اقتصادي مکزیک با توجه به مرز مشترك طوالنی با آمریکا و قراردادهاي تجاري 
گوناگون آن براي سرمایه گذاران خارجی و بازرگانان  اهمیت دارد. در این بخش ویژگی هاي 

اقتصادي این کشور بررسی می شود.

1 . سیستم اقتصادى و نقش دولت
ساختار اقتصاد «ایاالت متحده مکزیک» با نظام جمهوري فدرال، جمعیتی بالغ بر 107 
میلیون نفر و داراى مرز مشترك بیش از 3140 کیلومتر با آمریکا (به عنوان بزرگ ترین مرز 
خاکى جهان و محل تردد روزانه بین 1/1 تا 1/5  میلیون نفر) بر اساس اقتصاد بازار آزاد 
طراحی گردیده و تلفیقی از روشهاي روزآمد و سنتی در بخشهاي مختلف صنعتی، تجاري 
مکزیک  اقتصاد  می گردد.  اداره  خصوصی  بخش  سوي  از  اغلب  که  می باشد  کشاورزي  و 
دوازدهمین اقتصاد بزرگ دنیا و داراي بیشترین درآمد سرانه در آمریکاي التین می باشد.

از اولویتهاي اصلی اعالم شده دولت فعلی مکزیک به ریاست آقاي فیلیپه کالدرون رئیس 
کرده  کار  به  آغاز  سال  شش  مدت  براى   2006 سال  دسامبر  از  که  کشور  این  جمهور 
است، مبارزه با فقر و ایجاد اشتغال می باشد. دولت فعلی در ادامه سیاستهاي اصالحاتی 
کردن  مدرنیزه  اقتصادي،  ساختهاي  زیر  به  بخشیدن  استحکام  خصوص  در  قبلى  دولت 
به   خصوصی  سرمایه گذاري  براي  زمینه  ایجاد  و  کار  قانون  اصالح  مالیاتی،  سیستم 
نمایندگان  حمایت  کسب  براي  خود  تالش  به  مى باشد)  ملى  (که  انرژي  بخش  در  ویژه 
شده  تعیین  اهداف  به  نیل  براى  کالدرون  دولت  دیگر  سوي  از  مى دهد.  ادامه  کنگره 
نامبرده  جمهوري  ریاست  ساله  شش  دوره  براى  که  اقتصادى  توسعه  ملی  برنامه  در 
خارجی  و  داخلی  خصوصى  بخش  سرمایه  و  منابع  نیازمند  شدت  به  گردیده،  طراحی 
شرکتهاي  فعالیت  جهت  مسیر  کردن  هموار  براي  الزم  اصالحات  انجام  لذا  بوده، 

فصل سوم
محیط اقتصادي
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می گردد. تلقی  نامبرده  توفیق  براي  حیاتی  امري  انرژي،  بخش  در  به  ویژه   خصوصی 
بر اساس برنامه مورد اشاره، طی دوره مذکور، میزان سرمایه گذارى مورد نظر در بخشهاى 

مختلف به شرح زیر ارائه شده است:

 بزرگراه ها، راه آهن، بنادر و فرودگاه
سرمایه گذارى بخش خصوصی و دولتی براى احداث و مرمت بزرگراه ها، گسترش شبکه 
ریلی، توسعه بنادر و احداث فرودگاه جدید و توسعه فرودگاه هاي قدیمی که بخش شایان 

توجهی از آن از  منابع بخش خصوصی تأمین خواهد شد.

 مخابرات
در بخش مخابرات براي افزایش تلفن ثابت و همراه و کاربران اینترنت برنامه ریزي شده 
که بیش از 95 درصد از سرمایه گذاري ها براي گسترش این بخش  توسط بخش خصوصی 

انجام می شود.

 آب و فاضالب و پروژه هاي آبیاري
براي سرمایه گذاري در بخش آب و فاضالب و همچنین توسعه سیستم آبیاري و آبخیزداري 
و مبارزه با سیل با مشارکت بخش خصوصی به میزان بیش از 26 درصد برنامه ریزي شده 

است.  

 برق، نفت، گاز، پاالیشگاه و پتروشیمی
براي تولید برق، گسترش صنعت  نفت و گاز، پاالیشگاه و پتروشیمی نیز برنامه هاي وسیعی 
تدارك دیده شده است. هرچند سرمایه گذاري در  کلیه بخشهاى انرژي کامًال در انحصار 
دولت است و در برنامه شش ساله همه سرمایه گذاري ها در این بخش از طرف دولت در 
نظر گرفته شده ولی دولت مصمم به انجام خصوصی سازي و واگذاري اجراي بخش اعظم 

پروژه ها به بخش خصوصی می باشد.
 ظرف یک دهه اخیر، تولید ناخالص داخلی و حجم مبادالت تجاري مکزیک از هنگام الحاق 
به پیمان تجارت آزاد آمریکاي شمالی بین کانادا، آمریکا و مکزیک (نفتا، در سال 1994) 
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همواره شاهد سیر صعودي بوده که این امر به طورعمده مرهون روند لغو تدریجی تعرفه ها 
با  دو هم پیمان دیگر (آمریکا و کانادا) بوده است. لذا از زمان اجراي پیمان نفتا، این کشور 
با پشت سرگذاردن ژاپن، به دومین تأمین کننده بازار آمریکا (پس از کانادا) تبدیل شد که 

البته از سه سال قبل با پیشی گرفتن  چین به جایگاه سوم تنزل یافته است.
تجارت خارجی مکزیک متاثر از انعقاد موافقت نامه هاي تجارت آزاد با کشورهاي شیلی، 
بولیوي، اروگوئه، کلمبیا، السالوادور، کاستاریکا، هندوراس، گواتماال، نیکاراگوا، کانادا، آمریکا، 
ایسلند، سوئیس، لیختن اشتاین، نروژ، ژاپن، رژیم اشغالگر قدس و 27 کشور اتحادیه اروپا 
در  کشور  این  خارجی  تجارت  درصد  که 90  به  نحوي  بوده،  چشم گیري  تحوالت  شاهد 

چهارچوب همین موافقت نامه ها صورت می پذیرد.

1-1. بخش کشاورزي
میلیون  که 6/3  دارد  وجود  کشاورزي  زمین  هکتار  میلیون  به 24/5  نزدیک  مکزیک  در 
هکتار آن به کشت آبی اختصاص دارد. در بخش کشاورزي، مکزیک به  دنبال دستیابى 
به خودکفایی در تأمین مواد غذایى و تأمین استانداردهاى زندگى مناسب براى کارگران 
تمرکز  و  بوده  دولت  اهداف  جزو  بخش  این  نمودن  مدرنیزه  همچنین  است.  روستایى 
اصلى را نیز بر افزایش تولید و بهره ورى قرار داده است. به  منظور دستیابى به این هدف 
دولت کمکهاى خود را در جهت تقویت سازمانهاى تولیدکننده، رشد و توسعه کشاورزي، 
کشاورزى - صنعتى سودمند و در راستاى تمرکززدایى به کار  فعالیتهاى  جنگل دارى و  
بسته است. اصالح قانون اساسى در زمینه اجاره دارى زمین که تحت سیستم اجیدو1 عمل 
مى نمود نیز در این سیاست از اهمیت خاص خود برخوردار است. . بخش کشاورزى  به 
علت کوچک بودن زمینها و عدم بهره بردارى صحیح و ازدیاد جمعیت روستاییان که به 
محصوالت  است.  زیادى  مشکالت  داراى  مى کنند،  بهره بردارى  زمین  از  غیرعقالیى  نحو 
عمده کشاورزى مکزیک عبارت اند از: ذرت، گندم، برنج و حبوبات که بیشتر مصرف داخلى 
داشته و پنبه، قهوه، میوه و سبزیجات که بیشتر جنبه صادراتى دارد. 18 درصد از نیروي 
کار مکزیک در بخش کشاورزي به کار اشتغال دارند در حالی که سهم کشاورزي در تولید 

ناخالص داخلی تنها  3/9  درصد است.
برنامه ریزي  اساس  بر  و  است  سنتی  و  مدرن  روشهاي  از  تلفیقی  مکزیک  کشاورزي 

1. Ejido
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براى  گذشته  دهه هاي  در  کشاورزي 
مزارع  کشاورزى  محصوالت  افزایش 
و  ادغام  یکدیگر  در  دولتى  کوچک 
واحدهاى بزرگ زراعی ایجاد شد که 
سبب رشد تولیدات کشاورزى گردید. 
اما سهم کشاورزي در تولید ناخالص 
دهه  دو  یکی  در  کشور  این  داخلی 
بوده  حال کاهش  در  پیوسته  گذشته 
است. با وجودي که غالت جزو غذاي 

اصلی مردم مکزیک محسوب می شود اما مزیت کشاورزي این کشور در محصوالت باغی، 
میوه هاي گرمسیري و سبزیجات است. در نتیجه مدرن سازى وسایل کشاورزى و بهبود 

روشهاى کشت، تولید نیشکر این کشور افزایش یافته است.

1-2. بخش صنعت و معدن
مکزیک عالوه بر آن که مهمترین صادرکننده و استخراج کننده نفت در آمریکاي التین 
می باشد، از لحاظ سایر معادن نیز غنى و بیش از چهل ماده معدنى تولید مى کند و در 
نقره،  از:  عبارت اند  مواد  این  مى رود.  شمار  به  عمده  تولیدکنندگان  از  مواد  از  بسیارى 
سلسیت، فلوریت، جیوه، آنتیموآن، کادمیوم، منگنز، طال، آهن، مس، سرب، روى، جیوه،  
ذغال سنگ، سلفر و روى. این کشور بزرگترین تولید کننده جهانى نقره مى باشد. معادن 
به ویژه نفت و انرژي در مکزیک بر اساس قانون اساسی جزو سرمایه ملی بوده و در اختیار 
دولت هستند و بخش خصوصی قادر به سرمایه گذاري در این زمینه نمی باشد. با توجه به 

این قانون دولت با کمبود سرمایه براي گسترش معادن روبه رو است. 
بخش صنعت در مکزیک در طول دو دهه گذشته بیشترین نفع را از آزادي تجارت داشته 
است. میزان رشد تولیدات صنعتی 1/2 درصد سالیانه رشد دارد و سهم صنعت در تولید 
ناخالص داخلی مکزیک 26/3 درصد است  در حالی که 24 درصد از نیروي کار در این 
از  عبارت اند  مکزیک  کشور  صنایع  مهمترین  می باشند.  شاغل  صنعت  بخش  در  کشور 
صنعت خودرو ، مواد غذایی، پوشاك و نساجی، آهن و فوالد، نفت و انرژي، شیمیایی و 

صنایع معدنی و غیره است.
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1-2-1. خودرو و قطعات
یکی از بخشهاي مهم صنعتی در مکزیک صنایع خودرو و قطعات این کشور است. صنعت 
خودرو در مکزیک متفاوت از سایر کشورهاي آمریکاي التین و کشورهاي در حال توسعه 
است. زیرا صنایع خودرو مکزیک صرفاً مونتاژ نیستند و اجزاي پیچیده و فنی خودرو نیز در 
مکزیک تولید و در فعالیتهاي تحقیق و توسعه آنها نیز شرکت دارند. سه غول ماشین آالت 
دنیاي غرب یعنی جنرال موتورز، فورد و کرایسلر از سال1930 در مکزیک حضور داشته اند. 
از سال 1960 نیز فولکس واگن و نیسان و بعد از آن تویوتا، هوندا، بی ام و  و مرسدس 
از  بسیاري  شمالی،  آمریکاي  قطعات  نیازمندي هاي  تأمین  براي  پیوسته اند.  آنها  به  بنز 
قطعه سازان کشورهاي اروپایی و آسیایی نیز در این کشور سرمایه گذاري کرده اند. تنها در 

شهر پابلو بیش از 70 کارخانه قطعه سازي خودرو متمرکز شده است. 
صنعت خودرو ملی مکزیک نیز سهمی هرچند اندك داشته و به ساختن اتوبوس و کامیون 

در50 سال گذشته ادامه داده و در سالهاي اخیر نیز خودروي مسابقه تولید کرده است. 

1-2-2. صنایع غذایی
صنایع مواد غذایی مکزیک نیز از جمله صنایع مطرح در این کشور می باشد. سبزیجات 
غذایی  صنایع  جمله  از  آشامیدنی ها  و  آماده  غذاهاي  انواع  کنسرو،  ماهی  شده،  کنسرو 
این کشور به شمار می آیند. کارخانه هاي مختلف خارجی در این زمینه در مکزیک فعال 
می باشند و  دومین کارخانه بزرگ کوکاکوال و بزرگترین تولیدکنندگان آرد ذرت و نان 
ذرت در مکزیک قرار دارند. هشت درصد از واردات مواد غذایی آمریکا از مکزیک تأمین 

می شود.

1-2-3. صنایع الکترونیک
صنعت الکترونیک در مکزیک در سالهاي اخیر رشد قابل مالحظه اي داشته است. در سال 
مهمترین  است.  بوده  روبه رو  درصد  به 20  نزدیک  رشدي  با  صنایع  این  صادرات   2006
تلویزیون  و  ویدئو  و  ضبط  و  اطالعات  فناوري  به  وابسته  ابزار  شامل  الکترونیک  صنایع 

می باشند. 
گوادالجارا  باجا کالیفرنیا و  ایالتهاي  صنایع الکترونیک در  بزرگ  داراي دو مرکز  مکزیک 
می شود  وارد  آمریکا  از  گمرکی  بدون هرگونه  صنعت  این  قطعات  اصلی  اجزاي  می باشد. 
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و با توجه به کم بودن هزینه حمل و نقل و صفر 
بودن تعرفه براساس پیمان نفتا این صنعت از رشد 

مناسبی برخوردار شده است.

1-2-4. صنایع نساجی و پوشاك
صنعت نساجی و پوشاك در مکزیک سابقه بسیار 
نساجی  کارخانه هاي  اولین  و  داشته  طوالنی 
مکزیک قدمتی بیش از 170 سال دارد. اما با وجود 
تولید پارچه و منسوجات، به دلیل گسترش صنعت 
در  می باشد.  پارچه  کننده  وارد  مکزیک  پوشاك، 
سالهاي اخیر تمایل کارخانه هاي تولید پوشاك در 

مکزیک به پارچه هاي خارجی سبب شده که صنعت نساجی مکزیک رکود داشته باشد. 
صنعت پوشاك مکزیک در دهه گذشته از بازارهاي  همسایگان شمالی خود سود می برد، 
اما در سالهاي اخیر چین توانسته بخشی از بازارهاي پوشاك آمریکا و کانادا را به خود 
اختصاص دهد و این امر سبب کاهش صادرات پوشاك مکزیک به این کشورها شده است. 
مدرن شدن صنعت و ماشین آالت جدید از جمله نیازمندي هاي این صنعت در مکزیک 

است.

1-2-5. صنایع آهن و فوالد
از  بخشی  و  آمده  شمار  به  کشور  این  مهم  صنایع  جمله  از  مکزیک  آهن  و  فوالد  صنایع 
صادرات این کشور را تشکیل می دهد. این صنعت از رشد ساالنه 12 درصد در سال 2007 
برخوردار بوده و برنامه آتی دولت در جهت  افزایش تولید فوالد تا دوبرابر فعلی (در سال 
2007 برابر 25/5 میلیون تن ساالنه بوده است) در سال 2020 می باشد. افزایش تولید 
فوالد سبب ایجاد 30000 شغل جدید در صنعت این کشور خواهد شد و گسترش این 

صنعت با توجه به نیاز موجود جهانی برنامه ریزي می شود.

1-2-6. انرژي
بشکه)  میلیارد   13/3) نفت  شده  تثبیت  ذخایر  حیث  از  جهانی  دوازدهم  مکزیک، مقام 
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جهان  کشور  ششمین  و  سی  و  داراست  را 
 434/1) گازي  ذخایر  بودن  دارا  حیث  از 
عالوه  می باشد.  نیز  مکعب)  فوت  میلیارد 
بر آن در سال 2007 ششمین کشور تولید 
کننده نفت دنیا نیز بوده است. میزان نفت 
تولیدي مکزیک در سال 2005 روزانه 3/78 
میلیارد   41/37 گاز  تولید  و  بشکه  میلیون 
متر مکعب ساالنه بوده است.  میزان صادرات 
و  روزانه  بشکه  میلیون   2/27 مکزیک  نفت 
بوده  مکعب  متر  میلیون  گاز 283  صادرات 

است. 
تولید انرژي در کشور مکزیک در مالکیت کمپانی هاي ملی است، کمیسیون الکتریسیته 
فدرال1 مربوط به الکتریسیته و شرکت نفت مکزیک2 امور مربوط به نفت گاز را به عهده 
چند  استثناي  به  کشور  تمام  در  ژنراتورها  و  برق  توزیع  و  تولید  برنامه هاي   CFE دارند. 
نیروگاه هاي  از  عمده  به طور  مکزیک  برق  دارد.  عهده  به  را  فدرال  ایالت  جمله  از  ایالت 
ترموالکتریک تأمین می شود هر چند تعدادي نیروگاه آبی، بادي و ژنراتورهاي هسته اي نیز 

برق مورد نیاز را تأمین می کنند.
pemex نیز مسئولیت اکتشاف، استخراج، حمل و نقل و صادرات نفت خام و گاز طبیعی 

به عهده  را  نفتی  مواد  توزیع  و  پاالیش  و 
شرکت  بزرگ ترین  کمپانی  این  دارد. 
شرکت  نهمین  و  التین  آمریکاي  نفتی 

نفتی دنیا است. 

1-3 . بخش خدمات
درصد   70 به  نزدیک  خدمات  بخش 
GDP و 58 درصد نیروي کار مکزیک 

1 .CFE= Federal Commission of Electricity
2. Petróleos Mexicanos=pemex
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شامل  بخش  این  دارد.  اختیار  در  را 
و  رستوران  بازرگانی،  نقل،  و  حمل 
هتلداري، آموزش و بهداشت و مدیریت 
غیره  و  دفاع  مالی،  سیستم  عمومی، 
نظر  از  برزیل  خدمات  بخش  می باشد. 
آمریکاي  در  بخش  قوي ترین  مالی 

التین است.

1-3-1. توریسم
درآمد  تأمین کننده  منبع  چهارمین  که  است  توریسم  مکزیک  صنایع  مهمترین  از  یکی 
کشور است. مکزیک با 20 میلیون توریست خارجی ساالنه هشتمین کشور دنیا از نظر 

تعداد توریست است.
این صنعت عامل ایجاد اشتغال، سرمایه گذاري مستقیم خارجی و توسعه اقتصادي مکزیک 
در طول سه دهه گذشته بوده  است. مکزیک مهم ترین کشور جاذب توریست در آمریکاي 
درآمد  درصد  آمریکایی،30  کشورهاي  توسعه  بانک  گزارش  اساس  بر  و  می باشد  التین 

توریستی منطقه را جذب کرده است. 
در طول20 سال گذشته صنعت توریسم (داخلی و خارجی) هشت درصد GDP و نزدیک 
به شش درصد اشتغال را به خود اختصاص داده است. توریسم در مکزیک به شدت وابسته 
به کشورهاي آمریکا و کانادا است و به همین جهت نوسانات اقتصادي در این کشورها بر 

صنعت توریسم مکزیک تاثیرگذار است. 
از  مرزهاي ساحلی وسیع به همراه سابقه تاریخی بسیار زیاد و فرهنگ کهن مکزیک 

جمله عوامل تأثیرگذار در صنعت توریسم این کشور می باشند. 

2.  ویژگیهاي جمعیتی
بر اساس آخرین برآوردها در سال 2007 جمعیت مکزیک برابر 108700891 نفر می باشد. 
تراکم جمعیت در این کشور برابر 55 نفر در هر کیلومتر مربع بوده و نزدیک به 75 درصد 
پرجمعیت ترین  از  یکی  مکزیک  پایتخت  بزرگ  مکزیکوسیتی  شهر  هستند.  شهرنشین 

شهرهاي جهان می باشد. 
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پاره اي از ویژگیهاي جمعیتی مکزیک به قرار زیر هستند: 
هرم سـنی: جمعیت 14-0 سال در کشـور مکزیک، نزدیک به 33 میلیون نفر(30/1  
درصد) اسـت. جمعیت 64-15 سـال، حدود 64 درصد کل جمعیت را تشکیل داده 
و نزدیـک به 5/9 درصد جمعیت، 65 سـاله و باالتر هسـتند. جـوان بودن جمعیت 

مکزیک از جمله ویژگیهاي آن است.
میانه سـنی: متوسط سـن در مکزیک 25/6  سال اسـت که این شاخص نزد مردان 

24/6 و نزد زنان 26/6 می          باشد. 
نرخ رشد جمعیت: 1/153  درصد 

میزان موالید خام: 36/ 20 تولد به ازاي هر 1000  نفر جمعیت
نرخ فوت: 4/76وفات به ازاي هر 1000  نفر جمعیت 

نسبت جنسی: 96 مرد به 100  زن
مرگ و میر نوزادان: 19/63 فوت در ازاي هر 1000  تولد زنده

امید به زندگی: 75/63 سـال. این شـاخص براي مردان برابـر 72/84  و براي زنان 
78/56 می باشد. 

نرخ باروري کلی: 2/39  موالید براي هر زن
آلودگی به ویروس HIV:و3  درصد

نرخ باسوادي در کل جمعیت باالي 15 سال: 91  درصد
نرخ باسوادي در مردان باالي 15 سال: 92/4  درصد
نرخ باسوادي در زنان باالي 15 سال: 89/6  درصد

نرخ خالص مهاجرت در هر هزار نفر: 4/08- 

 (GDP) 3. تولید ناخالص داخلی
در سال 2007 تولید ناخالص داخلی مکزیک برابر 893/4 میلیارد دالر بوده که با رشدي 
معادل10 درصد ساالنه در فاصله سالهاي 2003 تا 2007 افزایش یافته است. با این حجم 
میزان تولید ناخالص داخلی مکزیک مقام پانزدهم در تولید ناخالص داخلی را داشته است. 
26/3 درصد از تولید ناخالص مربوط به بخش صنعت 63/9 درصد مربوط به خدمات و 
تنها 3/9 درصد مربوط به کشاورزي بوده است. بخش کشاورزي مکزیک 18 درصد نیروي 

کار را به خود اختصاص داده است. 
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سهم کشاورزى در تولید ناخالص داخلى در حال کاهش مى باشد. سهم صنعت نیز روند 
نزولى داشته و در عوض سهم بخش خدمات در حال افزایش مى باشد. توریسم، بیشترین 

سهم در بخش خدمات را به خود اختصاص مى دهند. 
جدول شماره 1 تولید ناخالص داخلى و جدول شماره 2 سهم بخشهاى مختلف اقتصادى 

در تولید ناخالص داخلى را  در سالهاى 2003 تا 2007  نشان مى دهد.
 جدول 1: تولید ناخالص داخلی مکزیک طی سالهاي 2007-2003 

(میلیارد دالر)
20032004200520062007شرح

638/7683/5767/7840/0893/4تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی براساس 

1036/21108/51173/91269/21346/0برابري قدرت خرید

جدول 2: سهم بخشهاي اقتصادي در تولید ناخالص داخلی مکزیک (درصد)
20032004200520062007بخشها
443/83/93/9کشاورزي
26/427/225/926/726/3صنعت
69/668/970/269/469/3خدمات

4. شاخصهاي مهم اقتصادي
است.  شده  معرفی  جهان  اقتصادي  قطب  عنوان سیزدهمین  به  مکزیک  سال 2006  در 
بررسى  آن  روند  و  معرفى  کشور  این  اقتصادى  مهم  شاخصهاى  از  برخى  بخش   این  در 

مى شود.

4-1. درآمد سرانه 
تولید ناخالص داخلی سرانه مکزیک در فاصله سالهاي 2003 تا 2007 با رشدي معادل 
8/5 درصد در حال افزایش بوده و از 6323 دالر به 8479 دالر رسیده است. اما درآمد 
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با  و  نداشته  چندانی  افزایش  تا 2007    سالهاى 2003  فاصله  در  نیز  کشور  این  سرانه 
اندکی نوسان در طول دوره در سال انتهایی مشابه سال 2003 بوده است. هرچند مکزیک 
باالترین درآمد سرانه آمریکاي التین را دارد، اما  توزیع ثروت در این کشور ناعادالنه بوده 
و درصد زیادي از جمعیت به  ویژه در مناطق روستایی و بعضی از ایالتهاي جنوبی در فقر 
درپى  اجراى  دولت  مکزیک  در  اقتصادى  امکانات  بودن  باال  به  توجه  با  می کنند.  زندگی 

برنامه هاى اقتصادى براى بهبود وضع مردم و کاهش فقر مى باشد.
جدول شماره 3، وضعیت درآمد سرانه در کشور مکزیک را نشان می دهد.

جدول 3: وضعیت درآمد سرانه در کشور مکزیک  طی سالهاي اخیر (دالر)

20032004200520062007شرح
63236698744780608479سرانه تولید ناخالص داخلی

سرانه تولید ناخالص داخلی براساس 
1025710862113871217812775برابري  قدرت خرید 

4-2. نرخ تورم 
نرخ تورم در کشور مکزیک در فاصله سالهاي 2003 تا 2007 تغییر چندانی نداشته و غیر 
از سال 2004 در بقیه سالها کاهش اندکی را نشان می دهد. به طور کلی نرخ تورم و نرخ 
بهره در کشور مکزیک به دلیل استحکام اقتصادي این کشور پایین بوده و در سال 2007 
برابر چهار درصد اعالم شده است. دراین کشور با توجه به شاخصهاي اقتصادي موجود و 

همچنین برنامه ریزي هاي انجام شده نرخ تورم داراي ثبات نسبی است. 
جدول شماره 4، نرخ تورم در کشور مکزیک را نشان می دهد.

جدول 4: نرخ تورم مکزیک طی سالهاي 2003-2007 (درصد)

20032004200520062007شرح
4/55/443/64نرخ تورم (قیمت مصرف کننده)
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4-3. نرخ بیکاري
آمارهاي رسمی بیکاري در مکزیک در بین کشورهاي عضو OECD کمترین بوده و روند 

کاهشی نیز دارد. 
نرخ بیکاري در این کشور در سال 2003 نزدیک به  3/ 5 اعالم شده که در سالهاي بعد 
با اندك افزایشی به 6/6 درصد رسیده است. در سال 2007 میالدي نرخ تورم رسمی 3/7 
درصد بوده که در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین است. نرخ رسمى بیکاري ثبت شده  
در کشور مکزیک و روند آن در  جدول شماره 5 نشان داده شده است، هرچند کارشناسان 

نرخ بیکارى پنهان در این کشور را 25 درصد اعالم کرده اند. 
بر اساس سرشمارى سال2003 شاغلین بخش کشاورزى در مکزیک 18 درصد، صنعت 
24 درصد و خدمات 58 درصد بوده است.  نرخ مشارکت نیروي کار در این کشور پیوسته 
در حال افزایش بوده و از 52 درصد در سال 2003 به 62 درصد در سال 2007 رسیده 

است.

جدول 5: وضعیت اشتغال و بیکاري مکزیک طی سالهاي 2003 تا 2007 
(درصد)

20032004200520062007شرح
نرخ مشارکت نیروي 

5265656464کار

5/36/46/63/63/7نرخ بیکاري

4-4. دستمزد نیروي کار 
قانون حداقل دستمزد در مکزیک وجود دارد و کمیسیون حداقل حقوق وابسته به وزارت 
کار و رفاه اجتماعی در ژانویه هر سال حداقل دستمزد آن سال را تعیین می کند. هرچند 
که این حداقل دستمزد جنبه رسمی داشته و کمتر کارگري در مکزیک این دستمزد را 

دریافت می کند و بر اساس مطالعات حداقل دستمزد چند برابر آمار رسمی آن است.
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مکزیک  گوناگون  نواحی  و  مختلف  مشاغل  اساس  بر  مکزیک  در  دستمزد  حداقل  قانون 
متفاوت است. براساس مطالعات کمیسیون حداقل دستمزد، کشور مکزیک به سه منطقه 
جغرافیایی «الف»، «ب» و «ج» تفکیک شده  که حداقل دستمزد ماهانه در هر منطقه در 
سال 2008 در جدول شماره 6 نشان داده شده است. بر اساس این جدول حداقل دستمزد 
منطقه «الف» (که باالترین دستمزد را دارد) برابر 1579 و براي منطقه متوسط «ب» برابر 

1530 و براي منطقه «ج» برابر1486 پزو است. 

میزان کسورات کارگران در مکزیک به نسبت کم و بین دو تا پنج درصد است.

جدول 6:  وضعیت پرداخت ماهانه کارگران(پزو)

 متوسط حقوق مشاغل حداقل حقوق  شرح

جبالفجبالفناحیه

157915301486224821842115دستمزد ناخالص

حق بیمه تأمین اجتماعی 
343332484645(2/2 درصد)

545251767472مالیات (3/4 درصد)

878582124121117مجموعه کسورات

149214461404212420631998دستمزد خالص

حداقل  متوسط  و  است  متفاوت  مکزیک  در  نیز  مختلف  مشاغل  براي  دستمزد  حداقل 
دستمزد مشاغل نزدیک به دو برابر حداقل دستمزد براي کم درآمدترین است. 

جدول شماره 7 روند حداقل و متوسط دستمزد در مکزیک در سالهاي 2002 تا 2008 
را نشان می دهد.
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جدول7: روند حداقل و متوسط دستمزد در مکزیک در سالهاي 2002 تا 2008 
(پزو)

2002200320042005200620072008ناحیهشرح

حداقل حقوق

1265131013571404146015191579الف

1203125613121361141514711530ب

1149120912631322137414291486ج

متوسط  
حداقل حقوق 

مشاغل

1799186319291997207921622248الف

1715179018691940201921002184ب

1634171917951879195620342115ج

5 . ترازها
 بررسی تراز حسابهاي ملی مکزیک در این بخش می تواند وضعیت اقتصادي این کشور را 

نشان دهد.

 5-1. تراز حساب جاري 
است.  شده  داده  نشان   8 شماره  جدول  در  مکزیک  جاري  حساب  و  درآمد  حساب  تراز 
همان گونه که مشاهده می شود هر دو تراز منفی بوده و با وجود نوسان در طی سالهاي 
2003  تا 2007 روند کاهشی دارد. به عبارت دیگر تراز درآمد از 9500 - میلیون دالر 
در سال 2003 به 13894 - میلیون دالر در سال 2007 کاهش یافته است. تراز حساب 
جاري نیز اگرچه در فاصله سالهاي 2003 تا 2006 افزایش داشته و از 8569 میلیون دالر 
به 2220 - میلیون دالر رسیده اما در سال 2007 مجدداً به 7370 - میلیون دالر کاهش 

یافته است.
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جدول8: تراز حسابهاي مکزیک طی سالهاي 2003 تا 2007 (میلیون دالر)

20032004200520062007سال
13894-14476-13646-10344-9500-ترازدرآمد

7370-2220-5215-6601-8569-حساب جاري

5-2 .  تراز حساب سرمایه 
جدول شماره 9 تراز حساب سرمایه مکزیک را طی سالهاي مختلف نشان می دهد. این 

حساب در تمام سالها منفی بوده و روند کاهشی سریعی داشته است.

 جدول 9 : تراز حساب سرمایه اي مکزیک طی سالهاي 2003 تا 2008 
(میلیون دالر)

200320042005200620072008سال
13394-11189-6133-7587-8811-5780-تراز تجاري

 5-3. تراز تجاري با ایران 
جدول شماره10، تراز تجاري ایران با مکزیک را طی یک دوره پنج ساله از سال 2003 تا 
2007 نشان می دهد. به طوري که مشاهده می شود، در اکثر این سالها، این تراز همواره به 

ضرر ایران و منفی بوده و ناگهان در سال 2007 به صورت جهشی به نفع ایران شده است.

 جدول 10: تراز تجاري ایران و مکزیک طی سالهاي 2003 تا 2007
(میلیون دالر)

20032004200520062007سال
1767323635-22859-9543-17343-تراز تجاري
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5-4. میزان ذخایر ارزى
میزان ذخایر ارزي و طالي مکزیک در سال 2007 برابر 85/11 میلیارد دالر بوده است. 
واردات این کشور در همین سال برابر 279/3 میلیارد دالر می باشد. به عبارت دیگر، نسبت 

ذخایر ارزي به واردات برابر 0/305 است که یکی از دالیل تراز منفی این کشور است.

6. نظام نرخ گذاري
حضور مکزیک در پیمانهاي مختلف تجاري بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی و 
پیمان تجارت آزاد آمریکاي شمالی (نفتا) سبب شده که نرخ گذاري در این کشور از نظام 
اقتصاد آزاد پیروي کرده و  قیمتها در این کشور اغلب تابع مستقیم عرضه و تقاضا و بر 
اساس اصول سازمان تجارت جهانی  باشد. دولت این کشور نقشی در تعیین قیمت براي 
اغلب کاالها را ندارد و با تهیه فهرست  براي سازمان تجارت جهانی می تواند براي اقالم 

خاص، مانند مواد غذایی و مواد خام تعیین قیمت کند.

7. منابع طبیعى 
شمالى و منطقه  آمریکاى  کشور مکزیک از نظر جغرافیایى و اقلیمى به منزله پلى بین 
در  و  متغیر  هواى  و  آب  با  پهناور  دشتهاى  و  مراتع  شمال،  در  کشور  این  است.  حاره 

جنوب آب و هواى مناطق استوایى را دارد. 
شمال  از  مکزیک  کشاورزى  وسیع  منطقه 
به جنوب، بین رشته کوه هاى سیرامادراى 
گرفته  قرار  شرقى  سیرامادراى  و  غربى 

است. 
این تنوع اقلیم از عواملى است که موجبات 
جلب جهانگرد را به کشور مکزیک فراهم 
آورده است. مناطق وراکروز1 و تامپیکو2 در 

1. Veragruz
2. Tampico
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خلیج مکزیک و نیز مانزانیلو1 و آکاپولکو2 در کنار اقیانوس آرام بسیار وسیع بوده و داراى 
سواحل پهناور هستند و سواحل آکاپولکو، محبوب جهانگردان سراسر دنیا است.

7-1. آبهاى داخلى 
کم  مهم  رودخانه هاى  مکزیک،  کشور 
نیز  و  شرقى  شمال  مرطوب  بادهاى  دارد. 
کثرت  موجب  شدید  استوایى  طوفانهاى 
مقدار بارشها در سراشیبى سلسله کوه هاى 
سیرا مادرا3 شده و سیالبها از میان دره هاى 
تنگ به طرف اقیانوس آرام یا خلیج مکزیک 
و  مرکزى  فالت  منطقه  مى یابند.  جریان 

ارتفاعات  است.  بزرگ  رودخانه هاى  فاقد  سفلى4  کالیفرنیاى  منطقه  مانند  صحرا  قسمت 
شمالى مانع جریان رودخانه ها شده و دریاچه هاى انگشت شمار فالت مرکزى به شدت در 

معرض بخار شدن قرار دارند. 
گراند6   ریو  ناحیه  شمال  سمت  به  کونچوز5  ریو  به  معروف  فالت  این  رودخانه  مهم ترین 
جریان یافته و قسمتى از مرز مشترك مکزیک با آمریکاى شمالى را تشکیل داده و به 

خلیج مکزیک مى ریزد.
آب  مجموع  از  به 40درصد  قریب  پاپالون8  و  اوزاماسینتو7  گریگوالر  رودخانه هاى  شبکه 
رودخانه هاى مکزیک را تشکیل مى دهد. این رودخانه ها از دشتهاى رسوبى مى گذرد و به 

علت کافى نبودن زه کشی، با تالقهایى را ایجاد مى کند.
15 درصد دیگر آب رودخانه هاى مکزیک دره هاى مناطق جنوبى و هشت درصد از آب 

1. Manzanillo
2. Acapulco
3. Seirra Madre
4. Baja California 
5. Rio Conchos
6. Rio Grande
7. Grigolra Usamacinto
8. Papalon
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رودخانه ها در قسمت شمال غربى دره هاى ریوکلرادو1 را مشروب مى کند. رودخانه بزرگ 
جنوب مکزیک ریوبالسوس2 از ایالت روبلو3 سرچشمه گرفته و پس از عبور از ایاالت گوررو4  

و میچاکان5 به اقیانوس کبیر مى ریزد.

7-2. کوه ها و آتشفشانها
به استثناى شبه جزیره یوکاتان6 و دشتهاى شرقى و شمال غربى که در حدود 14درصد 
از سرزمین مکزیک را تشکیل مى دهند، بقیه کشور از ناهمواریهاي متعددي پوشیده شده 
حد  که  بی شمار  دره هاى  و  ارتفاع  کم  کوه هاى  رشته  با  دشتهایى  و  جبال  سلسله  است. 
متوسط ارتفاع این مناطق معادل 3300 فوت است، ولى 71درصد کل منطقه داراى ارتفاع 

متوسطى معادل 1600 فوت از سطح دریا است.

7-3. آب وهوا
کشور مکزیک تقریباً به وسیله مدار راس السرطان 
جهت  همین  به  و  شده  تقسیم  قسمت  دو  به 
شمالی،  مناطق  در  مى تواند  هوایى  جبهه هاى 
وجود  کند.  رخنه  کشور  این  مرکزى  و  شرقى 
این عامل باعث برودت هوا و وزش باد و بارانهاى 
شدید مى گردد. قسمت شمالى مکزیک، بخشى از 
کمربند کویرى نیمکره بوده و اقلیم آن با داشتن 

گردبادهاى شدید مشخص است. 
چون مکزیک به وسیله اقیانوس آرام از یک طرف 
و خلیج مکزیک و دریاى کارائیب از سوى دیگر 
محصور گردیده، لذا قسمت عمده اى از قلمرو آن 

1. Rio Colorado  
2. Rio Balsos
3. Rueblo
4. Guerrero
5. Michoacan
6. Yucatan
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دستخوش بادهاى مرطوب است که از ماه مه تا اوت از شرق به جانب غرب مى وزند، و نیز 
جریانات هوایى شدید استوایى که بین ماه هاى اوت تا اکتبر در هر دو منطقه دریایى به 
وجود مى آید. در حدود نصف سرزمین مکزیک داراى آب و هواى خشک است که در آن 
کمتر از 24 اینچ در سال بارندگى مى شود و به این جهت داراى مشخصات آب و هواى 
قاره اى یعنى بهار و تابستان گرم و زمستانهاى به نسبت سرد است. این خصوصیات خاصه 
در مناطقى نظیر کالیفرنیاى سفلى مشهود است و درجه خشکى در فالت مکزیک کمتر 
مى شود؛ ولى حتى در مناطق استوایى ساحلى نیز خشکى اقلیم مشهود است؛ به استثناى 
کالیفرنیاى سفلى قریب 75درصد بارندگیها در تابستان و اوایل پاییز و اغلب به صورت 

توفان اتفاق مى افتد.
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در این فصل زیرساختارهاي کشور مکزیک که  براي برقراري مناسبات تجاري و مبادله 
کاال و ارائه خدمات، اساسی هستند، معرفی می شوند. این زیرساختارها عبارت اند از شبکه 

حمل و نقل، نظام بانکی، نظام بیمه اي و شبکه مخابراتی.

1 . حمل و نقل 
حمل ونقل  شبکه  التین،  آمریکاي  منطقه  در  پرجمعیت  کشور  دومین  عنوان  به  مکزیک 
وسیع و گسترده اي دارد که نیازمندیهاي آن را تأمین می کند. وزارت حمل ونقل و ارتباطات 
مکزیک مسئولیت شبکه هاي ارتباطی در این کشور را به عهده دارد. این وزارت خانه به 

سه بخش  زیر بنایی، حمل و نقل و ارتباطات تقسیم شده است.

1-1 . جاده اي 
شبکه راه هاى کشور مکزیک نزدیک به 
که 116802  است  کیلومتر   332031
 10474 و  ساده  آسفالت  آن  کیلومتر 
کیلومتر آن آزاد راه چند باندي (9544 
کیلومتر آن چهار باندي و930 کیلومتر 
 204755 و  بیشتر)  و  باندي  شش 
کلیه  می باشد.  شوسه  آن  کیلومتر 

بزرگراه هاي کشور در اختیار بخش خصوصی و عبور از آنها با پرداخت عوارض همراه است. 
اغلب آزاد راه هاي این کشور به شکل مثلثی و براي اتصال  سه شهر عمده مکزیکوسیتی، 
گواداالخارا و مونتري است. کوهستانی بودن اغلب مناطق ازجمله مشکالت ایجاد جاده هاي 

فصل چهارم
زیرساختها
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جدید در مکزیک است. این کشور در طول دو دهه گذشته سرمایه گذاري فراوانی در زمینه 
ایجاد جاده  براي اتصال شهرهاي بزرگ و کوچک انجام داده است. اما با وجود این به دلیل 

وسعت و جمعیت موجود در این کشور، هنوز جاده هاي بین مناطق کافی نمی باشد.

1-2 . دریایی
باالیی  اهمیت  از  کشور  این  در  آبراه ها  و  بنادر  مکزیک،  جغرافیایی  موقعیت  به  توجه  با 
کانالهاي ساحلی  برخوردار است. مکزیک  داراي 2900 کیلومتر آبراه قابل کشتیرانی و 
است.  این کشور داراي  76 بندر  دریایی و 9 بندر رودخانه اي است. بنادر دریایی بزرگ 

این کشورآماده پذیرش کشتیهاى اقیانوس پیما و بین المللی هستند. 
مکزیک  کشور  بزرگ  بنادر 
و  آلتامیرا1  از  عبارت اند 
مکزیک   خلیج  در  وراکروز2 
الزارو  و  مانزانیلو3  بنادر  و 
آرام  اقیانوس  در  کاردناس4 
که این چهار بندر 60 درصد 
ترافیک دریایی مکزیک را به 
سایر  داده اند.  اختصاص  خود 
شامل  مکزیک  مهم  بنادر 
آکاپولکو، پورتو واالرتا، گویامز، 
تامپیکو، توپولوبامبو، مازاتالن 

و توکسپان می باشند.   
 (GRT 128) و 802 کشتی متوسط (یا بیشتر GRT  1000) در مجموع 60 کشتی بزرگ
با ظرفیتDWT 1157971 در این کشور در حال ارائه خدمات حمل و نقل مسافران 
و کاالها می باشند. از این تعداد 25 کشتی خاص حمل نفت، هفت کشتی باربري، چهار 
کشتی حمل گاز مایع و شش کشتی تانکر ویژه مواد شیمیایی و 11 کشتی مسافربري 

1. Altamira  
2. Veracruz
3. Manzanillo
4. Lázaro Cárdenas
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می باشد و باقی ناوگان، انواع کاالها و مسافر را جابه جا می کنند. 
همراهی  را  ناوگان  این  نیز  کشورها  سایر  به  متعلق  14کشتی  تعداد،  این  بر  عالوه 

می کنند. 

1-3 . ریلی
قرن  در  را  آهن  راه  سیستم  که  است  التین  آمریکاي  کشورهاي  اولین  از  یکی  مکزیک 
نوزدهم گسترش داده است. اولین خط آهن در این کشور در سال 1842 شروع و در سال 
1848 به بهره برداري رسید. در اوایل قرن بیستم توسعه ملی خط آهن شروع شد و تا 

سال 1937 بخش عمده اي از خطوط آهن فعلی مکزیک راه اندازي شده بود.
خصوصی  شرکتهاي  می باشد.  آهن  خط  کیلومتر  داراى 26662  مکزیک  آهن  راه  شبکه 
مختلفی مسئولیت راه آهن مکزیک را به عهده دارند. همچنین این کشور از طریق راه آهن 
با کشور آمریکا ارتباط داشته و در سال 2007 به پاناما نیز مرتبط شده است. در مکزیک از 
شبکه راه آهن اغلب براي جابه جایی بار و فعالیتهاي تجاري استفاده می شود و حمل مسافر 
در سطح کشور محدود است. اما در بعضی از ایاالت دولتهاي محلی شبکه هاي کوچک 

حمل و نقل ریلی براي جابه جایی مسافر ایجاد کرده اند.

1-4 . هوایی 
مکزیک داراي یک شبکه مدرن و امن فرودگاهی در سرتاسر ایاالت می باشد. این کشور یکی 

ساختهاي  زیر  پیشرفته ترین  از 
آمریکاي  تمام  در  فرودگاهی 
کلیه  می باشد.  دارا  را  التین 
شهرهاي بیش از 500 هزار نفر 
جمعیت داراي فرودگاه مناسب 
فرودگاه هاي  تعداد  می باشند. 
و  بوده  عدد   1834 کشور  این 
از نظر تعداد فرودگاه در جهان 
  231 تعداد  این  از  است.  سوم 
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فرودگاه  با باند آسفالت مجهز و 1603 با باند آسفالت عادي می باشند. 
هفت فرودگاه عمده که نزدیک به 90 درصد پروازها در آنها انجام می شود عبارت اند از 
فرودگاه بین المللی مکزیکو سیتی، فرودگاه بین المللی کنکون (کنکون)، فرودگاه بین المللی 
کوستیال  هیدالگو  میگوئل  دون  بین المللی  فرودگاه  (مونتري)،  ماریانواسکوبدو  ژنرال 
(گواداالخارا)، فرودگاه بین المللی ژنرال خوآن آلوارز (آکاپولکو)، فرودگاه بین المللی ژنرال 

آبالردو رودریگز (تیخوانا) و فرودگاه بین المللی لیک گوستاوو دیاز اورداز (پورتو واالرتا). 
غیر از فرودگاه بین المللی مکزیکو سیتی بقیه فرودگاه ها متعلق به بخش خصوصی هستند. 
ساالنه 44  و  بوده  التین  آمریکاي  فرودگاه  بزرگ ترین  مکزیکوسیتی  بین المللی  فرودگاه 

میلیون مسافر در آن جابه جا می شوند. 
شرکت  آنها  معتبرترین  که  است  داخلی  هواپیمایی  شرکت   70 داراي  مکزیک  کشور 
هواپیمایی آئرو مکزیکو1 و مکزیکانو2 است که اولی متعلق به گروه مالی بانامکس3 و دومی 

متعلق به گروه پوساداس4 است. 
آویاکسا7،  مکزیکانا6،  دي  کلیک  کانکت5،  مکزیکو  آئرو  کوچک تر  هوایی  شرکتهاي  سایر 
ووالریس8 آلما9 ویوا10 نوا ایر11 و چندین شرکت دیگر می باشند. کشور آمریکا و مکزیک 
که  می کند  فراهم  را  امکان  این  که  کرده اند  امضا  یکدیگر  با  را  باز  آسمان  موافقت نامه 
شهرهاي کوچک و بزرگ مکزیک و آمریکا به طور مستقیم و از طریق هواپیما با یکدیگر 

در ارتباط باشند.
افزون بر این تمامی شرکتهاي هوایی معتبر اروپایی، آمریکا و آسیا پروازهاي منظمی به 
مقصد شهرهاي بزرگ مکزیک برقرار کرده اند. ایران به دلیل مسافت طوالنی هیچ پرواز 

1. Aeromexico
2. Mexicana
3. Grupo Financiero Banamex
4. Volaris
5. Aeromexico Connect
6. Click de Mexicana 
7. Aviacsa
8. Volaris
9. Alma
10. Viva
11. Nova Air
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مستقیمی به مکزیک ندارد.

2 . نظام بانکی 
مکزیک یکی از پیشرفته ترین و پایدارترین سیستمهاي بانکی در آمریکاي التین را دارد. 
این سیستم تحت کنترل وزارت دارایی و اعتبار عمومی مکزیک است. از اوایل سال 2000 
مکزیک  در  هستند،  چندملیتی  آنها  از  بسیاري  که  خصوصی  بزرگ  بانک  زیادي  تعداد 
سیاست  از  پیروي  و  بانکها  تجمیع  خصوصی سازي،  نتیجه  در  امر  این  شده اند.  تاسیس 
آزادسازي سیستم مالی دولت بوده  است. در سال 2007، 26 گروه مالی، 31 بانک چند 
گانه، هفت بانک توسعه، 42 شرکت مالی و 81 نمایندگی بانک خارجی در مکزیک به 

فعالیت مشغول بوده اند. 
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول بانکهاي خصوصی مکزیک قوي، سودآور و داراي 
سرمایه مناسب هستند. سرعت افزایش تعداد بانکها و نهادهاي مالی با مالکیت خارجی و 
یا مشترك با خارجیها در مکزیک بسیار زیاد است. بانک ملی مکزیک با نام باناماکس1 که 
یکی از قدیمی ترین نهادهاي مالی مکزیک بود به شرکت سیتی گروپ2  که یک نهاد مالی 
قوي آمریکایی است واگذار شد3. بزرگ ترین نهاد مالی مکزیک بانکومر4 است که وابسته 
به شرکت اسپانیایی5 است. شرکت مالی بانورته6  از جمله نهادهاي مالی مکزیک است که 

هنوز سهام آن در مالکیت شهروندان مکزیکی است.
بانک مرکزي مکزیک مسئولیت تنظیم بازار پول وارز، تعیین خط مشی ها و تامین نیازهاي 
ذخیره اي بانکها و کنترل اعتبارات را به عهده داشته و بازوي مالی حکومت است. بانک 

مرکزي از طریق کمیسیون بانکی ملی، بانکهاي خصوصی را مدیریت می کند.
بازار،  امنیت  نهادهاي  شامل  مالی  سیستم  اجزاي  سایر  همراه  به  تجاري  بانکهاي  انواع 
اتحادیه هاي  بیمه اي،  شرکتهاي  اعتباري،  توسعه  نهادهاي  وام،  و  پس انداز  موسسه هاي 
را  مکزیک  مالی  سیستم  دوجانبه  اعتباري  صندوقهاي  و  کارگزاراي  شرکتهاي  اعتباري، 

1. Banmex
2. Citygroup  

3. این بانک که یکی از بزرگترین بانکهاي امریکاست در بحران مالی سال 2008 اعالم ورشکستگی نمود.
4. Bancomer
5. BBVA
6. Banorte
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تشکیل می دهند.
بیش از 200 بانک خصوصی با بیش از 2500 شعبه در سراسر مکزیک وجود دارد. بانکهاي 
مکزیک نقش عمده اي در جهانی شدن اقتصاد مکزیک بازي می کنند. شعبات بعضی از 
بانکهاي مکزیک در مراکز مالی دنیا ایجاد شده است. اغلب بانکهاي آمریکایی، اروپایی و 

آسیایی در مکزیک شعبه دارند.  
فهرست بانکهاي بزرگ مکزیک در جدول شماره 11 و نام بعضی از بانکهاي خارجی فعال 

در جدول شماره 12 نشان داده شده است.

جدول11: نام  مهم ترین بانکهاي مکزیک

NAMEمالکیتنام

Banco de Mexicoدولتیبانک مکزیک

Banco Bitalخصوصیبانک بیتال

Bancomerخصوصیبانکومر

Banco Santander Mexicoخصوصیبانک استاندارد مکزیک

.Banco Regional de Monterrey, S.Aخصوصیبانک منطقه  مونتري

Banco de Comercio Exteriorخصوصیبانک  تجارت خارجی

Banco General Ruminahuiخصوصیبانک عمومی رومینه

 Citibank Mexico S. A., Grupoخصوصیسیتی بانک مکزیکو
Financiero Citibank

Grupo Financiero Banamex-Accivalخصوصیگروه مالی بانامکس

 Comite Directivo de Uniones deخصوصیکمیته اعتباري اي سی
Crédito A.C

Banco Nacional de Mexicoخصوصیبانک ملی مکزیک

Grupo Financiero Inbursaخصوصیگروه مالی اینبورسا

Grupo Financiero Banorteخصوصیگروه مالی بانورته

.Banco Union, S.Aخصوصیبانک اتحادیه اي آ
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جدول12: نام بعضی از بانکهاي خارجی در مکزیک

NAMEکشورنام  بانک خارجی

ABNآمریکااي بی ان

Amro Bankآمریکاآمرو بانک

American Express Bankآمریکاآمریکن اکسپرس بانک

Banco Santander de Negociosاسپانیابانکو استاندر دي نگو سیوس

Bank of Americaآمریکابانک آمریکا

Bank of Bostonآمریکابانک بوستون

Bank of Tokyoژاپنبانک توکیو

BNP Banque Nationale du Parisفرانسهبانک ملی بی ان پی پاریس

Chase Manhattan Bankآمریکابانک چیس مانهاتان

Chemical Bankآمریکابانک شیمی

First National Bank of Chicagoآمریکابانک ملی اول شیکاگو

Fuji Bank, INGژاپنبانک کمپانی فوجی

Capital Holdingآمریکاکاپیتال هولدینگ

J.P. Morganآمریکاجی پی مورگان

Nations Bank of Texasآمریکابانک ملی تگزاس

Republic National of New Yorkآمریکابانک جمهوري نیویورك

Societé Generaleفرانسهسوسایته جنرال

2-1. دریافت و پرداختهاي نقدي 
واحد پول مکزیک پزو است که با عالمت$ مشخص 
آن  کردن  متفاوت  براي  اوقات  بعضی  و  می شود 
انواع  می شود.  مشخص   $MX با   آمریکا  دالر  از 
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اسکناسهاي 20، 50، 100، 200، 500 و هزار پزویی در مکزیک رایج می باشد.
خودپرداز  ماشینهاي  داراي  کوچک  و  بزرگ  شهرهاي  تمام  در  مکزیک  بانکهاي  اغلب 
هستند. دریافت و پرداخت ارز خارجی از طریق شعب ارزي بانکها و در بعضی مواقع از 
طریق دستگاه هاي تبدیل ارز صورت می گیرد. انواع چکهاي مسافرتی در مکزیک وجود 
داشته و براي تبدیل آن هزینه اضافی پرداخت نمی شود و به قیمت روز ارز می توان آنها را 
تبدیل نمود. بهتر است که به هنگام ورود به خاك این کشور اقدام به افتتاح یک حساب 
نقد  وجه  جابجایی  از  اعتباري  کارت  درخواست  با  و  نمود  دالري  حساب  یک  و  پزویی 

خودداري کرد.

2-2.کارتهاي اعتباري
استفاده از کارتهاي اعتباري در مکزیک بسیار رایج است. انواع کارتهاي اعتباري ویزا کارت، 
مستر کارت و غیره در اغلب رستورانها، هتلها و فروشگاه هاي معتبر پذیرفته می شود. خرید 
با کارت به پزو صورت می گیرد و بانک مبدأ، با تبدیل آن به ارز از حساب فرد داراي کارت 

اعتباري کم می کند.
براي تبدیل ارز در مکزیک می توان از روشهاي زیر استفاده نمود:

ها بانک 
(  Casa de Cambio) صرافیها با نام مکزیکی

 پذیرش هتلها                                                   
ه هاي مخصوص تبدیل ارز در فرودگاه ها و پایانه هاي مسافربري غرف 

3 . نظام بیمه اي 
سال  در  شد.  گذاشته  اجرا  به  سال 1943  در  بازنشستگی  بیمه  با  مکزیک  بیمه  قانون  
1973 قانون بیمه اجتماعی تصویب و در سال 1995 به قانون تأمین اجتماعی تغییر یافت. 

قانون تامین اجتماعی مکزیک در سالهاي 1997 و 2001  و 2004 اصالح شده است.
از سال 1997 بیمه کارگران، کشاورزان و سایر کارکنان براي کارفرما اجباري بوده و بیمه  
خود اشتغالی نیز در حد وسیعی مورد استفاده می باشد. انواع پوشش بیمه هاي درمانی، 
بازنشستگی، از کار افتادگی و وامهاي مختلف مسکن، ازدواج و غیره براي کارگران وجود 
دارد. انستیتوي ملی تأمین اجتماعی مکزیک مسئولیت تأمین اجتماعی در این کشور را 
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به عهده دارد. پوشش تأمین اجتماعی براي دو گروه کارکنان رسمی و غیررسمی است و 
با وجود اجباري بودن، بسیاري از کارکنان غیر رسمی به دلیل مخالفت کارفرما و به صورت 

غیرقانونی تحت پوشش بیمه قرار ندارند.
صنعت بیمه در مکزیک طی سالهاي اخیر گسترش زیادي یافته است. انواع بیمه درمانی، 
بیمه عمر، حوادث، اتومبیل و غیره همانند سایر کشورهاي جهان در مکزیک وجود دارد. 
کمیسیون ملی تأمین مالی مسئولیت تعیین خط مشی ها و برنامه هاي صنعت بیمه مکزیک 
را به عهده دارد. سرمایه گذاران خارجى مى توانند در صنعت بیمه این کشور تا 100 درصد 
بیمه  این  صنعت  در  آسیایی  و  اروپایی  آمریکایی،  بیمه  شرکتهاي  نمایند.  سرمایه گذاري 

کشور سرمایه گذاري کرده اند.
مسافران و افراد خارجی بایستی بیمه درمانی داشته باشند این بیمه ها در کشورهاي مبدأ 

مسافرت تهیه می شوند. 
و   بوده  سرمایه گذاري  و  اعتبار  گران  بیمه  بین المللی  اتحادیه  اعضاي  جمله  از  مکزیک 
موافقت نامه  مکزیک   BANCOMEXT - Banco Nacional de Comercio Exterior
همکاري با این گروه را امضا نموده است. اما صندوق ضمانت صادرات ایران هنوز موافقت 
همکاري با مکزیک را امضا نکرده است. مهمترین شرکتهاي بیمه عمر و غیر عمر مکزیک 

در جدول شماره 13 نشان داده شده است.

جدول13: مهم ترین شرکتهاي بیمه در مکزیک
نام شرکتهاي بیمه عمر نام شرکتهاي بیمه غیر عمر

MetLife Mexico ING Commercial America
GNP GNP
Monterrey New York Life Inbursa
ING Commercial America Mapfre Tepeyac
Banamex Zurich (Consolidado)
Inbursa Aba/Seguros
BBVA Bancomer Qualitas
Allianz Mexico BBVA Bancomer
Banorte Generali Allianz Mexico
Argos Atlas
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4. زیرساختهاي ارتباطی
مکزیک مانند بسیاري از کشورهاي دنیا در سالهاي اخیر براي گسترش زیر -ساختهاي 
یافته ترینها  توسعه  از  یکی  مکزیک  مخابراتی  سیستم  و  داده  انجام  را  اقداماتی  ارتباطی، 
در آمریکاي التین می باشد. امروزه محدودیتهاي قانونی براي ورود شرکتهاي خارجی در 
این صنعت وجود ندارد، اما با وجود توسعه سیستمهاي مدرن ارتباطی انحصار در سیستم 

مخابراتی مکزیک به شدت دنبال می شود.

4-1. مخابرات 
سیستمهاي ارتباطی مکزیک از سال 1991 در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است، 
هرچند رقابت عمده در صنایع ارتباطی از سال 1997 شروع شد. اما با وجود این شرکت 
نیمه دولتی Telmex سهم عمده در بازار مخابراتی مکزیک را به عهده داشته و چون این 
شرکت رفتاري ضد رقابتی دارد، شرکتهاي دیگر توانایی رقابت با این شرکت را نداشته و 
چالشهاي حقوقی فراوانی در مکزیک به وجود آمده است. در سال 2004 سازمان تجارت 
جهانی محدودیتهایی در این زمینه براي مکزیک ایجاد کرده و تذکراتی به این کشور داده 
دارد  انحصار  در  را  مکزیک  مخابرات  تمامی  تقریباً   Telmex شرکت  هم  هنوز  اما  است. 
شبکه هاي  گسترش  است.  باال  بسیار  مکزیک  در  مخابراتی  هزینه هاي  دلیل  همین  به  و 

WiMAX در مکزیک از سال 2005 شروع شده است.

4-1-1. تلفن
در سال 2006 تعداد تلفن ثابت نصب شد در مکزیک، 19/861 میلیون خط بوده است. 
اکثریت قابل توجهی از واحدهاي تجاري و عمومی به تلفن ثابت مجهز هستند اما مردم 
عادي بهره مناسبی از تلفن ثابت ندارند. تراکم تلفن ثابت در مکزیک 18 عدد براي هر 
100 نفر است، اما توزیع آن بسیار نامتعادل است. در مناطق روستایی و شهرهاي کوچک 
تلفن ثابت پوشش کمی دارد. استفاده از کارت تلفن نیز رایج است. کد بین المللی مکزیک 

0052  می  باشد. 
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4-1-2. تلفن همراه
تلفن همراه در مکزیک مانند اکثر کشورهاي دنیا در چند سال گذشته با سرعت گسترش 
از  بیش  کشور  این  در  فعال  همراه  تلفن  سال 2006،  در  آمارها  آخرین  مطابق  و  یافته 

57/016 میلیون خط اعالم شده است. 
مهم ترین اپراتورهاي موبایل در مکزیک عبارت اند از:

آمریکن موویل1  که پنجمین شبکه موبایل دنیا و بزرگ ترین درآمریکاي التین است 
و 152 میلیون مشـترك در آمریکاي التین دارد. این شـرکت بیشترین مشترك در 

مکزیک را دارا می باشد.
کارلو2 که وابسـته به شـرکت América Móvil  می باشـد و در کشورهاي برزیل، 

آرژانتین، شیلی، پاراگوئه، ال سالوادور و غیره فعال می باشد.
تل سل3 که وابسته به شرکت América Móvil  بوده و در تمام کشورهاي آمریکاي 

التین فعال است.
مویستار4  که یک شرکت اسپانیایی است و در بسیاري از کشورهاي آمریکاي التین 

فعال است. 
امکانات  می باشند.  مجهز   GSM، GPRS، EDGL فناوریهاي  به  فوق  شرکتهاي  تمامی 
رومینگ بین مکزیک با اکثر کشورهاي دنیا از جمله ایران برقرار است. هزینه مکالمه تلفن 

همراه در مکزیک از متوسط سایر کشورهاي منطقه باالتر می باشد.

4-1-3. فیبر نوري 
ارتباطات از طریق فیبر نوري نیز در مکزیک به سرعت در حال گسترش است و  کابل زیر 
دریایی Columbus فیبر نوري سبب شده که این کشور با آمریکا، جزایر قناري، اسپانیا 
و ایتالیا متصل شده و سیستم حلقه اي منطقه کارائیب ARCOS-1 و کابل زیر دریایی 
MAYA-1 دسترسی به آمریکاي مرکزي، بخشی از آمریکاي جنوبی و دریاي کارائیب و 

آمریکا را میسر ساخته است.

1. América Móvil
2. Claro
3. Telcel
4. Movistar
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4-1-4. ماهواره 
مکزیک از سیستم ماهواره اي بومی با 120 ایستگاه زمینی برخوردار است. عالوه بر آن 
از32 ایستگاه ماهواره Intelsat دو ایستگاه Solidaridad (که ارتباط پیشرفته مکزیک 
با آمریکا، جزایر ویرجین، جزایر قناري، قسمتی از آمریکاي جنوبی و مرکزي و ارتباطات 
داخلی را پوشش می دهد) یک ایستگاه Panamsat تعداد زیادي ایستگاه Inmarsat براي 
موبایل استفاده می کند و از سال 2005 به سیستم مایکروویو ارتباطات اصلی آمریکاي 

مرکزي متصل است. این کشور عضو سازمان جهانی ماهواره تلفن همراه است.

4-2. اینترنت
بخش اینترنت مکزیک مانند سایر کشورهاي جهان به سرعت در حال گسترش است. در 
سال 2006 تعداد کاربران اینترنت در مکزیک 22  میلیون نفر بوده است. اینترنت از طریق 
خطوط تلفن و خطوط پرسرعت ADSL در این کشور پوشش داده می شود. سرویسهاي 
زیر بنایی اینترنت در این کشور درحال توسعه می باشد. تعداد میزبانان اینترنتی مکزیک در 

سال 2006 برابر  7/629 میلیون بوده است. کد اینترنتی مکزیک . mx می باشد.
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این  براي  می گردد.  بررسی  مکزیک  کشور  خارجی  تجارت  وضعیت  آخرین  فصل  این  در 
منظور نخست تراز تجاري این کشور طی سالهاي 2002 تا 2007 میالدي ارایه شده و 
سپس وضعیت صادرات و واردات در قالب گروه هاي عمده کاالیی مرور می گردد. مهم ترین 
کشورهاي صادرکننده و واردکننده کاال از مکزیک، وضعیت ساختار تعرفه اي این کشور و 
مهم ترین سرمایه گذاریهاي خارجی انجام شده طی سالهاي اخیر از دیگر مطالب این فصل 

می باشد.

1. تراز تجاري
مکزیک سالها بخش صنعت کشور را از رقابت بین المللى مصون نگاه داشته بود. امادر یکی 
دو دهه گذشته و امضاء پیمان نفتا (آمریکاي شمالی) و عضویت در سازمان تجارت جهانی، 
بازرگانی مکزیک با تغییرات بنیادى مواجه شده و به عنوان یکى از بارزترین سیستمهاي 
تجارى جهان شناخته شده است. با وجود گسترش تجارت، حجم واردات در این کشور 

همیشه بیش از صادرات بوده و تراز تجاري آن اغلب منفی می باشد.

جدول شماره 14 وضعیت صادرات و واردات و تراز تجاري مکزیک را طی سالهاي 2002 
تا 2007 میالدي نشان می دهد. 

فصل پنجم
اطالعات کلی
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جدول 14: وضعیت صادرات و واردات و تغییرات تراز تجاري مکزیک طی 
سالهاي 2002 تا 2007 (میلیارد دالر)

200220032004200520062007شرح
160/7164/9188214/2250/3271/8صادرات

2/12/6141416/88/6درصد تغییر صادرات
168/7170/5194/8221/8256/1281/9واردات

1/11/115/412/715/410/1درصد تغییر واردات
10/1-5/8-7/6-8/8-5/6-8/0-تراز تجاري

329/4335/4384/8436506/4553/7حجم مبادالت تجاري
95/2696/7295/5396/5797/7496/42نسبت صادرات به واردات

    
و  گرفته  رونق  مکزیک  در  بازرگانی  گذشته  سال  چند  در  می شود  مشاهده  که  همچنان 
تجاري نیز افزایش چشمگیري داشته  صادرات بیش از 1/5 برابر شده و حجم مبادالت 
اما واردات نیز به همان نسبت  افزایش یافته و در نتیجه تراز  تجاري این کشور نیز در 
طول سالهاي گذشته در حدود 8 میلیارد دالر پیوسته منفی بوده است. نسبت صادرات به 

واردات نیز در طی این سالها بین 96 تا 97 درصد نوسان داشته است.

2. صادرات 
جدول شماره 15، مهم ترین گروه کاالهاي صادراتی و ارزش صادرات مکزیک  را در فاصله 
سالهاي 2003 تا 2007 نشان می  دهد. کل ارزش صادرات مکزیک  طی دوره پنج ساله، 
ساالنه 13 درصد رشد داشته و از 165 میلیارد دالر در سال 2003 به نزدیک 272 میلیارد 
در سال 2007 رسیده است. رده جهانی صادرات این کشور در سال 2006  برابر شانزده 
بوده و  براي برخی از گروه هاي کاالیی مانند، سبزیجات خوراکی چهارمین و یا مصنوعات 
فلزي پنجمین و نوشابه  ششمین کشور صادرکننده جهان بوده است در سال 2006 این 

کشور در مجموع  دو درصد از کل صادرات جهان را به خود اختصاص داده است. 
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جدول 15: ارزش مهم ترین اقالم صادراتی مکزیک در سالهاي 2003 تا  
2007 (هزار دالر آمریکا)

کد 
سالعنوانتعرفه

2003
سال
2004

سال
2005

سال
2006

سال
2007

روند 
پیشرفت

افزایشی164,906,512187,980,448214,207,312249,960,544271,821,216جمع کل محصوالت 

ماشین آالت و تجهیزات 85
افزایشی40,862,56846,427,64452,095,94061,687,12470,233,000برقی

سوخت هاي معدنی، 27
افزایشی18,523,42423,281,74431,886,09238,639,54042,597,332نفت و قطران

افزایشی27,284,60828,562,28032,092,44439,494,91241,898,720سایر وسایل نقلیه87

رآکتور هسته اي  و 84
افزایشی25,518,84629,045,49428,976,61232,653,52433,944,648ماشین آالت

دستگاه هاي اپتیک 90
افزایشی5,602,4136,176,3107,708,5738,661,1198,667,336و طبی

مبلمان و دکوراسیون 94
کاهشی4,769,6145,151,2025,725,2055,889,8065,731,875منزل

پالستیک و محصوالت 39
افزایشی3,210,1963,974,0774,580,2444,985,7105,304,213پالستیکی

مصنوعات از چدن، 73
افزایشی2,221,4382,761,7413,214,33038,33,0853,996,768فوالد و آهن

افزایشی1,066,4951,456,8511,703,2413,027,4353,770,832سنگ هاي گران بها71

افزایشی1,613,5842,571,65628372023,044,3263,667,715چدن، آهن و فوالد72

سبزیجات خوراکی، 07
افزایشی2,613,6872,996,6953,121,9143,478,7563,557,826نباتات

تکمیل منسوجات غیراز 62
کاهشی4,191,5014,546,2494,574,5453,764,4353,022,028کشباف

افزایشی1,978,0192,115,5682,441,0542,851,2392,918,732نوشابه ها و سرکه22

افزایشی49627079156211848152,007,4082,357,794مس و مصنوعات مسی74

مصنوعات گوناگون از 83
افزایشی1262728159936218895472,112,8352,172,076فلزات معمولی
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08
میوه  و خشکبار 

خوراکی و خالل پوست 
مرکبات

افزایشی1,056,8041,238,7051,474,3061,600,0192,061,793

تکمیل منسوجات  61
کاهشی2,999,7352,789,0742,588,7952,428,5481,993,627کشباف

محصوالت شیمیایی 29
افزایشی1,266,7861,420,3851,566,9281,616,3681,882,339آلی

اسباب بازي و لوازم 95
افزایشی650,846612,105645,447790,3941,671,393ورزشی

الستیک و محصوالت 40
افزایشی754,027932,7751,108,1021,187,9191,413,514الستیکی

افزایشی2524216004368754549735331,353,475سنگ فلز و جوش26

کاغذ و مقوا و 48
کاهشی961,2711,068,3151,274,2811,370,7061,351,625محصوالت آنها

شیشه و مصنوعات 70
افزایشی968,8661,100,908124487413231241350573شیشه اي

افزایشی1,032,9681,265,5271,257,2561,224,7911,309,808محصوالت دارویی30

روغنهاي اسانسی 33
افزایشی498,425536,165676,492917,5071,253,009و عطر

آلومینیوم و محصوالت 76
افزایشی613,624709,812870,4201,074,3991,243,766آن

لکوموتیوهاي راه آهن و 86
افزایشی237,114498,037584,943828,8751,193,706خط ریل

افزایشی578,685673,522776,974913,378940,195محصوالت سرامیکی69

کاهشی823,501807,245806,597847,539815,305لباس63

افزایشی191,645242,538319,885587,440776,335روي و مصنوعات روي79

محصوالت شیمیایی 28
افزایشی383,850451,423552,897684,286765,533غیرآلی

تولیدات از آرد غالت و 19
افزایشی350,264377,428450,958595,357731,367نشاسته
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افزایشی555,567565,060564,271589,994692,808ماهی ها و آبزیان03

سایر محصوالت 38
افزایشی385,003434,444530,917632,831691,880شیمیایی

افزایشی225,404146,201292,244379,674683,309وسایط نقلیه هوایی88

کاهشی79,448171,051511,937696,893676,960سایر99

20
سبزیجات، میوه، 

خشکبار و فرآورده هاي 
آن

افزایشی348,705433,046554,177574,059664,323

کاهشی553,149661,968703,481702,014657,439سایر مصنوعات96

سایر محصوالت  21
افزایشی373,282467,040563,461618,506657,373خوراکی

کاهشی289,614356473557,715857,568591,402شکر و شیرینی17

عصاره هاي دباغی یا 32
کاهشی415,414472170565,795575,098571,613رنگرزي

مصنوعات از سنگ و 68
کاهشی389,597457,779544,924614,295558,117گچ و سیمان

صابون، موم و شمع و 34
افزایشی426,358391,904421,660505,212555,887مدل سازي آنها

چاپ کتاب،  روزنامه، 49
افزایشی293,477314,968415,212461,705527101تصاویر و غیره

مصنوعات چاقوسازي، 82
افزایشی310,741333,075440,759451,127518716قاشق و چنگال

کاهشی476,315549,136521,835659,082480,076حیوانات زنده01

نمک، گوگرد، خاك و 25
افزایشی286729360,510400,488429,370468,291سنگ، آهک و گچ

37
فراورده هاي مورد 

مصرف در فیلم برداري 
و عکاسی

کاهشی290,939496,084562,689500,105465721

گوشت و احشاي 02
افزایشی172,780226,659310,746351,488431825خوراکی حیوانات

کاهشی331,223381,167408,242467,680421865چوب و مصنوعات چوبی44
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افزایشی215,325238,296272,859347,718383244قهوه، چاي و ادویه09

افزایشی318,506289,606301,456321,989341212کفش64

کاهشی387,383413,254382,894371,706340,171رشته هاي سنتتیک54

افزایشی51,16041,91024,818176,490331,821توتون و تنباکو24

اشیاي ساخته شده از 42
افزایشی194,994224,206237170255243287,320چرم و روده حیوانات

کاهشی241,418234,190287,766292,420277,685پوست خا م و چرم41

افزایشی108,4655776381,537121772225,937غالت و حبوبات10

ساعت، ساعت مچی و 91
افزایشی137,089203,600121,745182,541214,909اجزاي وابسته

افزایشی190513217315224012173798212717پنبه52

نخ، ریسمان، پشم 56
کاهشی179,749177,517211,854213,491201,988نتابیده و کرك و غیره

59
عملیات تکمیلی 

منسوجات (رنگرزي،  
چاپ، تکمیل)

افزایشی103,136101,321110,721142,674189,781

در سال 2006 براي بسیاري از کاالها و صنایع مختلف، رده صادراتی مکزیک درجهان کمتر 
از 10 می باشد مانند مبلمان و دکوراسیون منزل، محصوالت سرامیکی، شکر و شیرینی، 
لباس، لکوموتیو، مصنوعات مختلف و میوه و خشکبار. بیشترین ارزش صادراتی مکزیک 
رآکتورهاي  و  نفت  تراموا،  غیراز  نقلیه  وسایل  و  برقی  تجهیزات  و  ماشین آالت  به  مربوط 
هسته اي و ماشین آالت مربوط به آن می باشد. باوجود اینکه مکزیک صادرکننده مهم نفت 
می باشد، اما صادرات لوازم الکترونیکی در این کشور از صادرات نفت ارزش بیشتري دارد.

آمریکا مهم ترین طرف تجاري مکزیک بوده و 82/2 درصد از صادرات مکزیک به آمریکا 
صورت می گیرد. به عبارت دیگر اغلب تولیدکنندگان مکزیکی براي صادر کردن به آمریکا 
و بر اساس نیازهاي این کشور تولید می کنند. بعد از آمریکا، کانادا با 2/4 درصد و آلمان، 
اسپانیا،  کلمبیا، ونزوئال، برزیل و ژاپن  با یک و نیم تا کمتر از یک درصد در رده هاي 
بعدي قرار دارند. جدول شماره 16، کشورهاي عمده وارد کننده کاال از مکزیک را نشان 

می دهد. 
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جدول 16: مهم ترین واردکنندگان کاال از مکزیک در سال 2007 (میلیارد دالر)

ارزشنام کشورردیف
سهم از کل 

صادرات 
(درصد)

روند رشد ارزش صادرات در 
فاصله زمانی 2003 تا   2007 

(درصد)
271/8100,00813/0جهان1
223/482/210/9ایاالت منحده آمریکا2
5/62/422/9کانادا3
4/11/527/8آلمان4
3/71/430/3اسپانیا5
2/91/168/9کلمبیا6
2/30/990/9ونزوئال7
2/00/744/7برزیل8
1/90/712/6ژاپن9
1/90/734/4هلند10
1/90/718/9چین11
1/60/622/6انگلیس12
1/50/618/8سایر کشورهاي اروپایی13
1/20/441/4شیلی14
1/20/419/1گواتماال15

ارزش صادرات مکزیک به ایران در سال 2007، حدود 19/2 میلیون دالر بوده است که 
کمتر از 01/. درصد ارزش کل صادرات مکزیک را در این سال تشکیل داده است. 

3. واردات
ارزش واردات مکزیک طی دوره پنج ساله 2003 تا 2007 پیوسته روند صعودي داشته و 
در فاصله سالهاي مذکور همانند صادرات با میزان رشدي برابر 13/1 درصد افزایش یافته و 
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از نزدیک 171 میلیارد دالر در سال 2003، به بیش از 281 میلیارد دالر در سال 2007 
رسیده است. در سال 2007 ارزش واردات مکزیک، 2/2 درصد ارزش کل کاالهاي وارداتی 
جهان بوده است. جدول شماره 17، ارزش واردات مکزیک را در سالهاي 2003 تا 2007 

به تفکیک گروه  کاالیی نشان می دهد. 

جدول 17: ارزش مهم ترین اقالم وارداتی مکزیک در سالهاي 2003 تا 2007 
(هزار دالر آمریکا)

کد 
سالعنوانتعرفه

2003
سال
2004

سال
2005

سال
2006

سال
2007

روند 
پیشرفت

جمع کل  
محصوالت

افزایشی170,545,792196,809,376221,818,976256,085,920281,926,528

ماشین آالت و 85
افزایشی37,186,79244,059,50848,218,08856,521,58459,802,476تجهیزات برقی

رآکتور هسته اي  84
افزایشی29,167,12033,765,15235,984,53639,853,85642,569,704و ماشین آالت

سایر وسایل 87
افزایشی16,966,30418,614,34022,043,76825,046,48026,757,026نقلیه

27
سوخت هاي 

معدنی، نفت و 
قطران

افزایشی5,688,5967,541,80112,168,77814,475,80419,408,840

39
پالستیک و 
محصوالت 
پالستیکی

افزایشی11,573,67512,587,84714,349,16715,942,90116,206,241

دستگاه هاي 90
افزایشی5,136,0275,946,3277,004,3379,917,76412,698,100اپتیک و طبی

محصوالت 29
افزایشی4,252,4665,155,2325,567,3036,077,6957,015,177شیمیایی آلی

چدن، آهن و 72
کاهشی3,403,9844,873,5045,615,8896,971,1306,876,462فوالد

73
مصنوعات از 
چدن، فوالد 

و آهن
افزایشی4,055,9804,763,8585,506,2116,255,1266,643,320
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کاغذ و مقوا و 48
افزایشی3,336,5943,648,8333,962,2544,513,6784,677,390محصوالت آنها

آلومینیوم و 76
افزایشی2,179,5712,628,6572,954,1333,885,4474,239,447محصوالت آن

40
الستیک و 
محصوالت 
الستیکی

افزایشی2,509,5032,738,0963,151,6643,604,3893,942,360

افزایشی1,008,0501,832,3662,279,3723,182,5723,905,368سایر99

محصوالت 30
افزایشی1,778,7282,168,4652,435,0523,024,5763,376,589دارویی

افزایشی1,870,3132,010,2791,864,0882,424,5793,080,622غالت و حبوبات10

سایر محصوالت 38
افزایشی1,781,8941,977,0852,419,4142,714,2462,991,254شیمیایی

74
مس و 

مصنوعات 
مسی

کاهشی1,226,6061,725,2791,968,5662,986,0242,980,886

اسباب بازي و 95
افزایشی771,311866,7821,059,1531,574,9062,766,716لوازم ورزشی

2
گوشت و 

احشاي خوراکی 
حیوانات

افزایشی1890,4682,050,0052,368,5702,555,7022,762,873

94
مبلمان و 

دکوراسیون 
منزل

افزایشی1,474,1051,606,5491,831,9922,293,2832,601,069

12

دانه ها و 
میوه هاي 
روغنی و 

فرآورده هاي 
آنها

افزایشی1,679,5881,922,3401,714,9181,834,3012,315,338

83
مصنوعات 
گوناگون از 
فلزات معمولی

افزایشی1,329,5241,491,0531,623,3251,807,4641,966,014

4
فراورده هاي 
لبنی، عسل 

و ,,,
افزایشی731,566897,4951,147,5461,030,1811,669,227
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44
چوب و 

مصنوعات 
چوبی

افزایشی989,4351,172,8761,331,5521,405,4331481089

روغنهاي 33
افزایشی946,3341,028,0541,162,5571,337,7131,474,209اسانسی و عطر

32
عصاره هاي 
دباغی یا 
رنگرزي

افزایشی1,071,4111,128,4581,340,3191,377,5171,451,278

70
شیشه و 

مصنوعات 
شیشه اي

افزایشی1,088,8761,150,8201,230,4271,266,4271,287,228

28
محصوالت 
شیمیایی 
غیرآلی

افزایشی691,123816,644894,9351,110,7111,246,501

سنگ فلز و 26
کاهشی467,611696,392903,3331,403,1751,205,054جوش

سنگ هاي 71
افزایشی744,952746,211752,321987,9431,204,089گران بها

61
تکمیل 

منسوجات  
کشباف

کاهشی1,588,4251,267,6591,184,6281,235,9121,158,158

62
تکمیل 

منسوجات 
غیراز کشباف

افزایشی1,299,1881,148,7311,134,5261,112,8111,132,549

افزایشی537,142708,188848,503840,7501,122,575کود31

82
مصنوعات 

چاقوسازي، 
قاشق و چنگال

کاهشی755,838942,640999,4171,186,7111,121,134

کاهشی1,524,5951,643,9411,558,3111,389,0651,109,384پنبه52

سایر محصوالت  21
افزایشی721,639772,229921,3431,047,6341,068,454خوراکی

15
چربی ها و 
روغنهاي 

حیوانی یا نباتی
افزایشی622,367777,368761,794755,2181,064,507
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86
لکوموتیوهاي 
راه آهن و خط 

ریل
افزایشی242,762406,634611,018654,0391,037,207

پارچه کشباف و 60
افزایشی619,908831,618925,333962,8771,000,009قالب باف

47
خمیر چوب، 

مواد سلولزي، 
فیبري و غیره

افزایشی591,931714,124742,657803,898936,719

رشته هاي 54
کاهشی1,129,9391,033,4361,074,5811,005,261936,343سنتتیک

23
صنایع بازیافت 

مواد زائد 
حیوانی

افزایشی539,287608,129707,341793,345935,914

49
چاپ کتاب،  

روزنامه، تصاویر 
و غیره

افزایشی783,219764,368817,311818,108871,628

الیاف سنتتیک 55
کاهشی684,690705,214787,269832,798810,371یا مصنوعی

59

عملیات 
تکمیلی 

منسوجات 
(رنگرزي،  

چاپ، تکمیل)

افزایشی692897705,516696,512716,482794,797

افزایشی462,942468,771504,822623,407790,129آرد و نشاسته11

8
میوه  و خشکبار 
خوراکی و خالل 
پوست مرکبات

افزایشی523,106523,251589,097687,358748,737

پوست خا م 41
کاهشی8467221,014,200936,760847,086744,111و چرم

وسایط نقلیه 88
افزایشی253163249,183197,041202,487726,598هوایی

37

فراورده هاي 
مورد مصرف در 
فیلم برداري و 

عکاسی

کاهشی642,143665,929653,827778,475679,063
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افزایشی530,671570,124604,338620,216654,730سایر مصنوعات96

چسب، سریش، 35
افزایشی380,144462,569543,908538,595635,893آهار وغیره

محصوالت 69
افزایشی358,091376,771402,038506,683628,748سرامیکی

نوشابه ها و 22
افزایشی385,196417,091471,684540,069625,856سرکه

34
صابون، موم 

و شمع و 
مدل سازي آنها

افزایشی450,811467,526535,301571,131595,278

20

سبزیجات، 
میوه، خشکبار 
و فرآورده هاي 

آن

افزایشی383,303394,416438,440521,208576,903

42
اشیاء ساخته 
شده از چرم و 
روده حیوانات

کاهشی455,348556,713693,319628,333558,100

19
تولیدات از 
آرد غالت و 
نشاسته

افزایشی437,147519,364613,940460,381556,876

افزایشی178,861252,007252,017494,609537,799شکر و شیرینی17

56
نخ، ریسمان، 
پشم نتابیده و 
کرك و غیره

کاهشی396,732429,497477,284551,510529,843

افزایشی400,401391,205418,790481,269524,309کفش64

به  مربوط  مکزیک  واردات  ارزش  بیشترین  می شود  مشاهده  جدول  در  که  همان گونه 
ماشین آالت و تجهیزات برقی (21/2 درصد)، رآکتور هسته اي و ماشین آالت (15/1 درصد)، 
سایر وسایل نقلیه غیر از تراموا (9/5 درصد)، سوختهاي معدنی، نفت و قطران (6/9 درصد) 
و پالستیک و محصوالت پالستیکی (5/8 درصد) بوده است. وارد کردن  سوختهاي معدنی 
توسط مکزیک به دلیل ضعف در پاالیش این کشور است که مجبور شده هم صادرکننده 

نفت و سوخت معدنی و هم واردکننده سوخت  باشد.
در فاصله سالهاي 2003 تا 2007،  در اکثر گروه هاي کاالیی، میزان واردات افزایش یافته 

است. 
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آمریکا با سهم 50 درصدي ارزش کاالها، بزرگ ترین صادرکننده کاال به مکزیک است این 
کشور که بر اساس پیمان نفتا با مکزیک دادو ستد دارد تامین کننده بخش عمده اي از مواد 
مورد نیاز مکزیک می باشد. بعد از آمریکا کشور چین با 11 درصد ارزش کل واردات، ژاپن 
با شش درصد و کره و آلمان هریک با 4/5 و 4 درصد بیشترین سهم را در بین کشورهاي 
صادرکننده کاال به مکزیک دارا می باشند. جدول شماره 18، کشورهاي عمده صادرکننده 

کاال به مکزیک را نشان می دهد. 

جدول 18: مهم ترین صادرکنندگان کاال به مکزیک در سال 2007 (میلیارد دالر)

سهم از کل ارزشنام کشورردیف
واردات(درصد)

روند رشد ارزش واردات در 
فاصله زمانی 2003 تا 2007 

(درصد)
281/910013/1جهان1
139/949/66/5ایاالت منحده آمریکا2
29/710/643/3چین3
16/35/823/0ژاپن4
12/64/541/3جمهوري کره5
10/73/814/4آلمان6
8/02/818/6کانادا7
5/92/127/0چین(تایپه)8
5/62/014/1برزیل9
5/52/024/8ایتالیا10
4/81/714/6مالزي11
3/81/413/5اسپانیا12
3/11/110/8فرانسه13
2/60/928/0شیلی14
2/50/968/8هلند15
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سرانه واردات (نسبت واردات به جمعیت) در مکزیک نزدیک 2635 دالر است، که نسبت  
به سرانه کشور ایران در سال 1385 (معادل 585 دالر) نسبت باالیی بوده است. به عبارت 

دیگر سرانه واردات مکزیک پنج برابر ایران است.

4. کشورهاي صادرکننده
در  مهم  کاالیی  هاي  گروه  اغلب  براي  مکزیک  به  کاال  صادرکننده  کشورهاي  مهم ترین 
کشورهاي  مهم ترین  کاالیی،  گروه  هر  در  منظور  این  براي  است.  شده  ارائه  قسمت  این 
صادرکننده و سهم هر یک در صادرات کاال به مکزیک معرفی شده است. آگاهی از این 
کاالهاي ایرانی در بازار مکزیک اهمیت دارد. ایران در هیچ یک از  اطالعات براي حضور 
جداول  این  نمی رود.  شمار  به  مکزیک  به  کاال  کننده  صادر  اول  کشور  پنج  جزء  کاالها 
مهم ترین کشورهاي صادرکننده کاال به مکزیک را به تفکیک  مهم ترین گروه هاي کاالیی 

نشان می دهد.

جدول 19: مهم ترین رقباي موجود در تأمین ابزار الکترونیکی در بازار مکزیک 
طی سال 2007

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاال به مکزیک
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال درمکزیک

20,00333/4آمریکا1

12,68021/2چین2

5,6969/5جمهوري کره3

5,5489/3ژاپن4

3,2285/4چین تایپه5

جمع کل واردات مکزیک:  59,802 میلیون دالر
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جدول 20: مهم ترین رقباي موجود در تأمین راکتورهاي هسته اي و ماشین آالت 
وابسته در بازار مکزیک طی سال 2007

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاال به مکزیک
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل 
بازار کاال در مکزیک

19,28445/3آمریکا1

6,33914/9چین2

2,8516/7آلمان3

2,8216/6ژاپن4

1,2573/0جمهوري کره5

جمع کل واردات مکزیک: 42,570 میلیون دالر

جدول 21: مهم ترین رقباي موجود در تأمین نفت و سوختهاي معدنی در بازار 
مکزیک طی سال 2007

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاال به مکزیک
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال درمکزیک

10,75955/4آمریکا1

1,6268/4هلند2

1,4167/3ایتالیا3

5702/9عربستان4

5192/7ژاپن5

جمع کل واردات مکزیک: 19,409 میلیون دالر
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جدول 22: مهم ترین رقباي موجود در تأمین پالستیک و محصوالت پالستیکی 
در بازار مکزیک طی سال 2007

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاال به مکزیک
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال درمکزیک

12,49877/1آمریکا1

7404/6چین2

4552/8کانادا3

4552/8ژاپن4

4362/7آلمان5

جمع کل واردات مکزیک: 16,206 میلیون دالر

جدول 23: مهم ترین رقباي موجود در تأمین سایر وسایل نقلیه در بازار مکزیک 
طی سال 2007

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاال به مکزیک
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال درمکزیک

14,84155/5آمریکا1

2,96611/1ژاپن2

21207/9آلمان3

1,7146/4کانادا4

1,5745/9برزیل5

جمع کل واردات مکزیک: 26,757 میلیون دالر
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جدول 24: مهم ترین رقباي موجود در تأمین ابزار پزشکی و عکاسی در بازار 
مکزیک طی سال 2007

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاال به مکزیک
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال درمکزیک

3,65728/8آمریکا1

3,08324/3جمهوري کره2

1,53012/0چین3

1,52712/0ژاپن4

7976/3چین تایپه5

جمع کل واردات مکزیک: 12,698 میلیون دالر

جدول 25: مهم ترین رقباي موجود در تأمین محصوالت شیمیایی آلی در بازار 
مکزیک طی سال 2007

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاال به مکزیک
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال درمکزیک

4,63366/0آمریکا1

3334/8آلمان2

3144/5چین3

2663/8ایرلند4

1652/3هند5

جمع کل واردات مکزیک: 7,015 میلیون دالر
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جدول26: مهم ترین رقباي موجود در تأمین آهن و فوالد در بازار مکزیک طی 
سال 2007

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاال به مکزیک
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال درمکزیک

3,17446/2آمریکا1

6599/6ایتالیا2

6078/8ژاپن3

3475/0کانادا4

3144/6آلمان5

جمع کل واردات مکزیک:  6,876 میلیون دالر

جدول 27: مهم ترین رقباي موجود در تأمین مصنوعات از آهن  و چدن و فوالد  
در بازار مکزیک طی سال 2007

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاال به مکزیک
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال درمکزیک

4,12462/1آمریکا1

4767/2چین2

3054/6ژاپن3

2844/3آلمان4

2463/7چین تایپه5

جمع کل واردات مکزیک:  6,643 میلیون دالر
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جدول 28: مهم ترین رقباي موجود در تأمین کاغذ ، مقوا و محصوالت آنها در 
بازار مکزیک طی سال 2007

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاال به مکزیک
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال درمکزیک

3,60677/1آمریکا1

2675/7کانادا2

912/0آلمان3

911/9فنالند4

801/7چین5

جمع کل واردات مکزیک: 4,677 میلیون دالر

جدول 29: مهم ترین رقباي موجود در تأمین آلومینیم و محصوالت آن در بازار 
مکزیک طی سال 2007

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاال به مکزیک
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال درمکزیک

3,04871/9آمریکا1

2636/2ونزوئال2

1864/4کانادا3

1383/3چین4

942/2آلمان5

جمع کل واردات مکزیک: 4,239 میلیون دالر
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جدول 30: مهم ترین رقباي موجود در تأمین الستیک و محصوالت الستیکی در 
بازار مکزیک طی سال 2007

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاال به مکزیک
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال درمکزیک

2,21656/2آمریکا1

2877/3چین2

1985/0آلمان3

1975/0برزیل4

1453/7ژاپن5

جمع کل واردات مکزیک: 3,942 میلیون دالر

جدول 31: مهم ترین رقباي موجود در تأمین سایر محصوالت در بازار مکزیک 
طی سال 2007

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاال به مکزیک
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال درمکزیک

57614/7آمریکا1

57014/6چین2

48112/3برزیل3

46912/0ژاپن4

2496/4جمهوري کره5

جمع کل واردات مکزیک: 3,905 میلیون دالر
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جدول 32: مهم ترین رقباي موجود در تأمین کلیه محصوالت دارویی در بازار 
مکزیک طی سال 2007

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاال به مکزیک
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال درمکزیک

92727/5آمریکا1

54616/2آلمان2

2998/9فرانسه3

2407/1سوییس4

1855/5انگلیس5

جمع کل واردات مکزیک: 3,377 میلیون دالر

جدول 33: مهم ترین رقباي موجود در تأمین حبوبات و غالت در بازار مکزیک 
طی سال 2007

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاال به 
مکزیک

(میلیون دالر)
سهم کشور از کل بازار 

کاال درمکزیک

276589/8آمریکا1

2829/2کانادا2

120/4آفریقاي جنوبی3

60/2شیلی4

50/2برزیل5

جمع کل واردات مکزیک: 3.081 میلیون دالر

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


110 / راهنماي تجارت با کشور مکزیک

جدول 34: مهم ترین رقباي موجود در تأمین سایر محصوالت شیمیایی در بازار 
مکزیک طی سال 2007

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاال به مکزیک
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل 
بازار کاال درمکزیک

2,00467/0آمریکا1

1565/2آلمان2

1535/1کانادا3

1093/6انگلیس4

692/3چین5

جمع کل واردات مکزیک: 2.991 میلیون دالر

جدول 35: مهم ترین رقباي موجود در تأمین مس و محصوالت مسی در بازار 
مکزیک طی سال 2007

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاال به مکزیک
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال درمکزیک

1,94565/3آمریکا1

73424/6شیلی2

481/6چین3

381/3چین تایپه4

361/2آلمان5

جمع کل واردات مکزیک: 2,981 میلیون دالر
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جدول 36: مهم ترین رقباي موجود در تأمین اسباب بازي، ابزار ورزشی و غیره 
در بازار مکزیک طی سال 2007

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاال به مکزیک
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال درمکزیک

2,09975/9چین1

37313/5آمریکا2

541/9اسپانیا3

321/2چین تایپه4

250/9دانمارك5

جمع کل واردات مکزیک: 2,767 میلیون دالر

جدول 37: مهم ترین رقباي موجود در تأمین گوشت و احشاي خوراکی حیوانات 
در بازار مکزیک طی سال 2007

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان

ارزش صادرات کاال به مکزیک
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل 
بازار کاال درمکزیک

2,31883/9آمریکا1

2418/7کانادا2

943/4شیلی3

401/5نیوزلند4

361/3استرالیا5

جمع کل واردات مکزیک: 2,763 میلیون دالر
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جدول 38: مهم ترین رقباي موجود در تأمین مبلمان و دکوراسیون منزل در بازار 
مکزیک طی سال 2007

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاال به مکزیک
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال درمکزیک

1,22447/1آمریکا1

49218/9چین2

1445/6اسپانیا3

1124/3کانادا4

843/2آلمان5

جمع کل واردات مکزیک: 2,601 میلیون دالر

5. ساختار تعرفه اي و موانع غیرتعرفه اي 
مکزیک از نظر قوانین گمرکی براي واردات تقریبا آزاد می باشد. بر اساس قرارداد تجاري 
نفتا با آمریکاي شمالی تعرفه صفر براي کشور هاي آمریکا، کانادا و مکزیک در بسیاري 
ذکر  به  الزم  دارد.  وجود  صنعتی  کاالهاي  اتفاق  به  قریب  اکثر  و  کشاورزي  کاالهاي  از 
فراوانی  تعهدات  نیز  فکري  مالکیت  قوانین  و  استانداردها  زمینه  در  نفتا  پیمان  که  است 
براي کشورهاي متعهد از جمله مکزیک ایجاد کرده است. با توجه به عضویت این کشور 
داده  کاهش  را  تعرفه ها  نیز  کشورها  از  بسیاري  با  مکزیک   جهانی،  تجارت  سازمان  در 
تشریفات گمرکی به میزان  افزوده به میزان 15 درصد و هزینه  مالیات ارزش  اما  است. 
0/8 درصد براي کاالهاي وارداتی از تمامی کشورها وجود دارد. مقدار گمرکی بر اساس 
قرارداد تجاري با کشور صادر کننده تهیه می شود و براي کاالهاي مختلف بین 10 تا 20 
درصد می باشد. برقراري سهمیه براي بعضی از محصوالت کشاورزي و  کاالهاي لوکس یا 
انحصاري وجود داشته و این کاالها تعرفه ویژه و اضافی دارند. صادرات کاال و خدمات در 
مکزیک آزاد می باشد. ورود و خروج بعضی از کاالها از جمله اسلحه یا مهمات در مکزیک 

ممنوع است.
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6. سرمایه گذاري هاي عمده 
بر  بالغ  با   2001 سال  در  خارجی،  مستقیم  سرمایه گذاري  جذب  لحاظ  به  مکزیک 
27/1میلیارد دالر، در سال 2002 با بیش از 19/0میلیارد دالر، در سال 2003 با افزون 
بر 15/4 میلیارد دالر، در سال 2004 با بیش از 16 میلیارد دالر، در سال 2005 حدود 
17/9 میلیارد دالر در سال 2006 با نزدیک 19 میلیارد دالر  و باالخره با 23/3 میلیارد 
 دالر در سال 2007، در جایگاه موفق ترین کشور منطقه از این منظر قرار گرفته است.

در سال 2006  حجم کامل سرمایه گذاري هاي مستقیم خارجی در مکزیک حدود 17/4 
میلیارد دالر اعالم شده است. 

بر اساس آمار سرمایه گذاري جهانی در سال 2006، جمعاً 1/3 تریلیون دالر در سطح جهان 
سرمایه گذاري شده است در همین سال سرمایه گذاري خارجی در مکزیک 18/9 میلیارد 
است.  باالیی  سهم  و  درصد  به 1/5  نزدیک  سرمایه  درجذب  مکزیک  سهم  که  بوده  دالر 
جدول شماره39، فهرست کشورهایی که در سال 2006 عمده ترین میزان سرمایه گذاري 

مستقیم خارجی در مکزیک را داشته اند، نشان می دهد. 

جدول 39: کشورهاي مهم سرمایه گذار در مکزیک در سال 2006

ارزشنام کشورردیف

10/3 (میلیارد دالر)آمریکا1

3 (میلیارد دالر)هلند2

1/5 (میلیارد دالر)ژاپن3

788 (میلیون دالر)انگلیس4

697  (میلیون دالر)فرانسه5

624/5  (میلیون دالر)اسپانیا6

527  (میلیون دالر)کانادا7
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سالهاي 2001 تا 2007 را  جدول40 روند سرمایه گذاري خارجی در مکزیک در فاصله 
نشان می دهد.

جدول 40: سرمایه گذاري خارجی در مکزیک طی سالهاي 2004 تا 2006 
(میلیارد دالر)

2001200220032004200520062007سال

27/119/015/41617/8118/9423/3سرمایه گذاري خارجی
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1. تراز تجاري
بررسی تراز تجاري ایران و مکزیک نشان می دهد که عالوه بر آنکه حجم مبادالت تجاري 
بین ایران و مکزیک زیاد نیست، تراز تجاري نیز در سالهاي گذشته پیوسته به نفع کشور 
مکزیک بوده و تنها در سال 2007 به نفع ایران بوده است. دوري مسافت و وجود بازارهاي 
منطقه اي براي هر دو کشور، وابستگی تجاري مکزیک به آمریکا در مرحله اول و تمایل به 
همکاري با کشورهاي حوزه دریاي کاراییب و کشورهاي آمریکاي التین از سوي این کشور 
و وجود بازارهاي منطقه اي نزدیک تر از سمت طرف ایرانی سبب شده که مبادالت تجاري 

دو طرف در حد مطلوب نباشد.

 جدول 41: تراز تجاري ایران و مکزیک طی سال هاي 2003 تا2007
(میلیون دالر)

تراز تجاريصادراتوارداتمبادله کاالسال
200325877216104267-17343

200416915132293686-9543

200530025264423583-22859

200629157234155742-17673

200762019191924282723635

فصل ششم
وضعیت مبادالت بازرگانی با ایران
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تجاري  تراز  گذشته  سال  پنج  در  می شود.  مشاهده  شماره41  جدول  در  که  همان گونه 
جمهوري اسالمی ایران با مکزیک همواره به ضرر ایران منفی بوده و در سال 2007 مثبت 
شده است. بیشترین کسري تجاري در حد فاصل سا لهاي 2005 تا 2006 مشاهده شده 
است. دوري مسافت، رقباي بسیار قوي و ناآشنایی بازرگانان ایرانی با کشور مکزیک عاملی 

براي منفی بودن تراز تجاري ایران می باشد.

2. واردات مکزیک از ایران 
در این قسمت واردات مکزیک از ایران در گروه هاي کاالیی و اقالم وارداتی  بررسی  شده 

و در انتها نیز پتانسیلهاي صادراتی ایران به مکزیک مورد شناسایی قرار گرفته است.

2-1. گروه کاالیی 
در سال 2007 میالدي،  ارزش واردات مکزیک از ایران  بر اساس آمار  ITC که بر اساس 
گزارش مکزیک تهیه شده 43 میلیون دالر و ارزش کل صادرات مکزیک به ایران در این 
سال 19 میلیارد دالر بوده است. هرچند تراز تجاري ایران در سال 2007 به دلیل صادرات 
فراورده هاي نفتی مثبت بوده اما سهم ایران در بازار مکزیک بسیار ناچیز است. در این 
سال، ایران هشتاد و چهارمین کشور صادرکننده کاال به مکزیک بوده است. بیشترین ارزش 
صادرات ایران مربوط به فراورده هاي نفتی که در سال 2007 براي اولین بار در طی پنج 
سال گذشته به مکزیک صادر شده و سپس گروه میوه تازه و خشک (کد 8) می باشد که 
برابر 2/0 میلیون دالر بوده است. این در حالی است که در این گروه کاالیی در همین 
سال،  مکزیک بیش از 748 میلیون دالر کاال از سراسر جهان وارد نموده است. در گروه 
سوم که قالی  (کد 57) است ایران نزدیک به 900 هزار دالر کاال به مکزیک صادر نموده در 
حالی که مکزیک در سال 2007  در این گروه نزدیک به 195 میلیون دالر واردات داشته 
است. این وضعیت در سایر گروه هاي کاالیی نیز به چشم می خورد که نشانگر سهم بسیار 

اندك ایران در بازار مکزیک است.
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جدول 42: میزان صادرات ایران  به مکزیک و واردات جهانی مکزیک در سال 
2007 و درصد رشد سالیانه واردات مکزیک از ایران (هزار دالر)

کد ردیف
نوع کاالتعرفه

واردات از جهانواردات از ایران

ارزش
رشد 

سالیانه % 
2007-2005

ارزش
رشد 

سالیانه % 
-2005
2007

42827547/628192652813/5کل محصوالت1

سوختهاي معدنی، 227
1940884029/7-39161نفت و قطران

308
میوه  و خشکبار 
خوراکی و خالل 
پوست مرکبات

18124/374873713/5

قالی، گلیم، کفپوش 457
86590/91951897/2و غیره

شیشه و مصنوعات 570
12872282/3-274شیشه اي

رآکتور هسته اي  و 684
17536/6425697049/1ماشین آالت

10/3-37/1744111-145پوست خا م و چرم741
687646211/2-88چدن، آهن و فوالد872

ماشین آالت و 985
41/35980247612/0-77تجهیزات برقی

دستگاه هاي اپتیک 1090
8/81269810040/6-70و طبی

1113
رزین ، صمغ، شیره 
درختان و فرآورده 

هاي آنها
5313/1940800/9
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آلومینیوم و 1276
423944721/8-22محصوالت آن

تکمیل منسوجات 1362
0/1-1132549-19غیر از کشباف

فراورده هاي گوشت 1416
30585618/5-15و آبزیان

پالستیک و 1539
41162062416/5-11محصوالت پالستیکی

محصوالت شیمیایی 1628
124650119/6-10غیرآلی

تکمیل منسوجات  1761
1/1-1158158-8کشباف

70/0390536835/7سایر1899

روغنهاي اسانسی 1933
416/7147420913/4و عطر

3535694723/0-3لباس2063

مصنوعات از چدن، 2173
48/3664332010/3-2فوالد و آهن

اجناس عتیقه و 2297
20/01968224/8هنري

38/92675702610/7-2سایر وسایل نقلیه2387

2482
مصنوعات 

چاقوسازي، قاشق و 
چنگال

1-11211346/1

مبلمان و دکوراسیون 2594
260106921/0-1منزل

الستیک و محصوالت 2640
394236012/5-1الستیکی

www.Trade map.org
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 2-2. اقالم وارداتی 
جدول شماره43، ارزش واردات مکزیک از ایران را در سال 1385 به تفکیک اقالم عمده 
وارداتی نشان می دهد. اطالعات این جدول، از آمارنامه گمرك جمهوري اسالمی استخراج 
شده است. به طوري که مشاهده می شود، پسته تازه و خشک مهم ترین کاالي صادراتی 
ایران به مکزیک است که نزدیک به 95 درصد از ارزش واردات مکزیک  از ایران را تشکیل 
می دهد. پس از پسته، کاالهایی نظیر شیره و عصاره شیرین بیان ، دارو و روغن موتور در 

مرتبه هاي بعدي قرار می گیرند.

جدول43: اقالم عمده واردات مکزیک از جمهوري اسالمی ایران در سال 1385 
(هزار دالر)

درصدارزششرح کاالکدتعرفهردیف
1975994/5پسته، تازه یا خشک کرده108025000
3701/8شیره و عصاره شیرین بیان213021200
60/0روغن موتور327101910
190/1سایرآنتی بیوتیکها غیرمذکوردر جاي دیگر429419090

541051000
پوست دباغی شده یا تازه دباغی شده ولی 

رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند 
یا بره

810/4

فرش و سایرکف پوشهاي نسجی، از پشم یا از 657011000
4652/2موي نرم (کرك) حیوا ن، گره باف.

گلیم، شوماك، کار امانی و فرشهاي دست باف 757021000
800/4همانند.

884248100
ماشین آالت برا ي ا فشاندن، پراکندن یا 

پاشیدن مواد آبگون یا پودر، برا ي کشاورزي 
یا باغبانی و گل کاري

830/4

370/2غلتکهاي ماشینهاي نورد984553000
20899100جمع
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2-3. پتانسیل وارداتی از ایران 
جدول شماره 44، پتانسیل وارداتی مکزیک  از ایران را در سطح گروه هاي کاالیی نشان 

می دهد. اطالعات این جدول براي صادرکنندگان ایران کامًال مفید است.

جدول 44: پتانسیل وارداتی مکزیک ار ایران

عنوانکد HSردیف

چدن، آهن و فوالد172

مس و مصنوعات مسی274

پالستیک و محصوالت پالستیکی339

محصوالت شیمیایی آلی429

رآکتور هسته اي  و ماشین آالت584

میوه  و خشکبارخوراکی و خالل پوست مرکبات68

سبزیجات، میوه، خشکبار و فراورده هاي آن720

ماشین آالت و تجهیزات برقی885

شیشه و مصنوعات شیشه اي970

مصنوعات از سنگ و گچ و سیمان1068

نمک، گوگرد، خاك و سنگ، آهک و گچ1125

دستگاه هاي اپتیک و طبی1290

آلومینیوم ومحصوالت آن1376

الستیک و محصوالت الستیکی1440
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الیاف سنتتیک یا مصنوعی1555

سبزیجات خوراکی، نباتات167

پنبه1752

قالی، گلیم، کفپوش و غیره1857

محصوالت سرامیکی1969

پوست خا م و چرم2041

صابون، موم و شمع و مدل سازي آنها2134

محصوالت دارویی2230

چربیها و روغنهاي حیوانی یا نباتی2315

ماهیها و آبزیان243

لباس2563

3. صادرات مکزیک به ایران 
وضعیت صادرات مکزیک به ایران و پتانسیلهاي صادراتی مکزیک به ایران در این قسمت 

معرفی شده است. بررسیهاي انجام شده در سطح گروه هاي کاالیی می باشد.

3-1. گروه کاالیی
در سال 2007 میالدي، مکزیک معادل 19/2 میلیون دالر به ایران صادرات داشته است. 
به  مربوط  ایران  به  مکزیک  صادرات  ارزش  بیشترین  شماره 45،  جدول  اطالعات  مطابق 
مصنوعات از چدن، آهن و فوالد (کد 73) بوده است که نزدیک به 13 میلیون دالر ارزش 
داشته است. پس از آن الیاف سنتتیک یا مصنوعی (کد 55) با 1/4 میلیون دالر و رآکتور 
است.  گرفته  قرار  بعدي  مرتبه  در  دالر  با 1/3 میلیون  ماشین آالت (کد 84)  و  هسته اي 
گروه هاي  دیگر  از  برقی  آالت  ماشین  و  پالستیکی  محصوالت  آلی،  شیمیایی  محصوالت 

کاالیی صادراتی به ایران بوده اند.
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جدول 45: میزان واردات ایران از مکزیک و صادرات جهانی مکزیک در سال 
2007 و درصد رشد سالیانه صادرات مکزیک به ایران 

کد ردیف
HSعنوان

صادرات مکزیک به 
ایران

صادرات مکزیک به 
جهان

ارزش 
رشد 

سالیانه % 
-2003
2007

ارزش 
رشد 

سالیانه 
-2003 %

2007
721420731213/4/-1919213کل محصوالت 1

مصنوعات از چدن، فوالد و 273
7321433012/2/-1292910آهن

9/-138044/731455820الیاف سنتتیک یا مصنوعی355

رآکتور هسته اي  و 484
1335290/6289766128/6ماشین آالت

4156692810/1/-120025محصوالت شیمیایی آلی529

پالستیک و محصوالت 639
728189/545802447/9پالستیکی

45209594017/4/-52437ماشین آالت و تجهیزات برقی785

رزین، صمغ، شیره درختان و 813
622736/2-419فراورده هاي آنها

3101241/7555646/4قالی، گلیم، کفپوش و غیره957
14175/912572562/1محصوالت دارویی1030
564544779/5/-6436اسباب بازي و لوازم ورزشی1195
57252050/1-51مبلمان و دکوراسیون منزل1294
51193716/1-47سایر1399

چاپ کتاب، روزنامه، تصاویر 1449
41521213/5-31و غیره
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677085736/2/-2535دستگاه هاي اپتیک و طبی1590

مصنوعات از سنگ و گچ و 1668
5449241/2-7سیمان

53091715/2-1سایر محصوالت شیمیایی1738

3-2. اقالم صادراتی   
جدول شماره 46، صادرات مکزیک به ایران و ارزش آنها را در سال 1385 به تفکیک اقالم 
عمده صادراتی نشان می دهد. اطالعات این جدول، از آمارنامه گمرك جمهوري اسالمی 
ایران استخراج شده است. به طوري که مشاهده می شود. پس از لوله براي جداره سازي 
و لوله گذاري که بیش از 43 درصد ارزش صادرات را به خود اختصاص داده، لوله حفاري 
بدون درز (8/5 درصد)، الیاف از رشته هاي سنتتیک (7/9 درصد)، بعضی از فراورده هاي 

شیمیایی  و الیاف اکریلیک در مرتبه هاي بعدي قرار می گیرند.

جدول 46: اقالم عمده صادرات مکزیک به جمهوري اسالمی ایران به در سال 
1385 (هزار دالر)

درصدارزششرح کاالکدتعرفهردیف

لوله برا ي جداره سازي یا لوله گذاري (غیراز لوله 173042900
1137943/31حفاري) برا ي استخرا ج نفت یا گاز

لوله حفاري بدون درز از نوعی که براي استخرا ج 273042100
538420/49نفت یا گاز به کار می رود.

دسته الیاف از رشته هاي سنتتیک، از آکریلیک یا 355013000
21838/31مد آکریلیک.

لوله هاي بدون درز از آهن یا از فوالد که براي خط 473041000
20737/89لوله نفت یا گاز به کار می روند.

سایر فراورده هاي صنایع شیمیایی یا صنایع 538249090
8583/27وابسته غیرمذکور در جاي دیگر

655063000
الیاف سنتتیک غیریکسره، از آکریلیک یا مد 
آکریلیک، حالجی شده، شانه زده یا براي نخ 

ریسی عمل آوري شده
8303/16
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7372/81الکتون ها، که در جاي دیگري مذکور نباشند729322900

829321900
ترکیبات داراي ساختار یک حلقه مترا کم نشده 
(Unfused) فوران، که درجاي دیگري مذکور 

نباشند
6172/35

2340/89ورق عایق پلی ا تیلنی با خاصیت تبادل یون939201060

سایرا سیدهاي مونوکربوکسیلیک غیرحلقوي 1029159099
1920/73اشباع شده... غیرمذکور به جز ا ترواستاتین

سایر خازنها ثابت بادي الکتریک از کاغذ یا از مواد 1185322590
SMD1870/71پالستیکی به جز خازن

ماشینهاي خودکار داده پردازي شخصی( pc)کیفی 1284713020
(notebook)1810/69

1700/65شیر براي انتقاالت اولئوهیدرولیکی یا پنوماتیکی.1384812000

سایر شیرهاي تقلیل فشار به جز رگوالتور 1484811090
1540/59مخصوص سیلندر گازمایع

خازنهاي ثابت برقی، که در جاي دیگر مذکور 1585322900
1010/38نباشد

سایر داروهاي خرده فروشی که تولید داخلی 1630049090
770/29ندارد

اسیدهاي بوتانوئیک، اسیدهاي پنتانوئیک، امالح 1729156000
770/29و استرهاي آنها

720/27آالت و دستگاه ها براي سنجش یا کنترل فشار1890262000
670/26اجزا  و قطعات براي انواع بادزن1984149010

فیلم عکاسی به صورت رول، براي اشعه ایکس 2037021000
670/26عکسبرداري نشده

2139209100
صفحه، ورق، ... از پلی بوتیرال وینیل، مستحکم 
و مطبق نشده، فاقد تکیه گاه یا جورنشده با مواد 

دیگر
620/24

540/21یخچالهاي خانگی که درجاي دیگر مذکور نباشند2284182900

مواد نباتی که بیشتر برا ي ساختن جارو یا بروس 2314030000
480/18به مصرف می رسد حتی به صورت تابیده یا دسته

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


بخش دوم: تجارت خارجی، فصل ششم: وضعیت مبادالت بازرگانی با ایران / 125

سایر اشیا اخته از سنگ یا از سایر موا د معدنی 2468159990
440/17غیرمذکور در جاي دیگر

2530034090
سایرداروها حاوي آلکالوئید یا مشتقات آنها که 

تولید داخلی ندارند فاقد هورمون وا نتی بیوتیک 
و محصوالت2937

420/16

سایرسیمانها و محصوالت براي پرکردن دندان و 2630064090
420/16سیمان براي بازسازي استخوان غیرمذکور

2784818090
سایر شیرها و وسایل همانند براي لوله، دیگ، آب 
گرم یا بخار، متبع،  بشکه وهمانند ،.... غیرمذکور 

درجاي دیگر
330/13

290/11اجزا  و قطعات باالبرهاي آبگونها2884139200

سایر تابلو، پانل، کنسول، میز ... براي ولتاژ تا 1000 2985371090
280.11ولت به جز موارد مذکور

230/09سایر ماشین آالت تصفیه گازها به جز موارد مذکور3084213990

رینگ موتور مربوط به موتورهاي پیستونی درون 3184099120
220/08سوز جرقه اي -احتراقی

آالت ودستگاهها براي تنظیم یا کنترل خودکار که 3290328900
210/08درجاي دیگري مذکور نباشند.

اجزا و قطعات براي موتورهاي اتوبوس مینی بوس 3384099940
170/06کامیون و کامیونت

3485059000
ابزارگیرهاي الکترو مغناطیسی یا مغناطیسی 

دائمی، قیدها و سایر وسایل نگهدارنده همانند، 
اجزا و قطعات آهن رباها، ابزارگیرها، قیده

170/06

3584842020
کاسه نمدهاي مکانیکی مربوط به خودروهاي 

اتوبوس، مینی بوس،  کامیون وکامیونت، 
ماشین آالت را هسازي وکشاورزي

160/06

جعبه، صندوق، قفسه و اشیاي همانند از مواد 3639231000
140/05پالستیکی

120/05دستکش کارگري وصنعتی3740151930

سایر قطعات مربوط به آسانسور، باال کشنده 3884313190
120/05محفظه دار یا پلکان متحرك غیرمذکور
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110/04ترموستات3990321000

تلمبه هاي توزیع سوخت یا مواد روان کننده مورد 4084131100
100/04استفاده در جایگاه توزیع بنزین یا در تعمیرگاه

4154023100
نخ تکستوره، از نایلون یا سایر پلی آمیدها، 
با اندازه هر نخ یک الي آن حداکثر50 تکس 

غیرخرده فروشی
100/04

70/03پوشش و رنگها براساس پلی استرها4232081010

صفحه ها و ورقها و ورقه هاي نازك غیرمذکور از 4339201090
70/03پلیمرهاي اتیلن غیراسفنجی مستحکم نشده

4459111000
پارچه هاي نسجی...، اندود شده یا قشر زده، 

پوشانده شده یا مطبق شده با کائوچو، چرم یا 
سایر مواد ... بر

70/03

60/02اجزا و قطعات تلمبه هاي مایعات4584139100

سایر آالت براي سنجش یا کنترل جریان یا سطح 4690261090
50/02مایعات، به جز موارد مذکور

4787089919
اجزا و قطعات جعبه دنده به جز انواع مورد 
استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا 

کتورکشاورزي
50/02

اجزا و قطعات ماشینهاي مشمول ردیف 8471 4884733099
40/02غیر مذکور درجاي دیگر

4983089000
چفت و بست، دوره هاي چفت و بست دار، سگک، 

سگک چفت و بست دار و همانند براي لباس، 
کفش، کیف و غیره، منجوق و پولک از فلز معمولی 

(همچنین
40/02

اندودهاي بنائی غیرنسوز براي نماي ساختمان، 5032149000
40/02براي کف، براي سقف و همانند

30/01بلبرینگ.5184821000

دستگاه هاي خردکننده فضوالت آشپزخانه، 5285093000
20/01خانگی، با موتور برقی

درز بند، واشر و سایر درزگیرها از کائوچوي 5340169300
20/01ولکانیزه غیراسفنجی
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10/01باالبرهاي آبگونها5484138200

5585412900
ترانزیستورها (غیر از ترانزیستورهاي حساس در 

برابر نور) به قدرت انتشار امواج یک و بیش از 
یک وات

10/00

اجزا و قطعات محورهاي محرك، براي سواري، 5687089921
10/00سواري کار، وانت و تراکتور کشاورزي

10/00سیم و زه آالت موسیقی5792093000

اجزا و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، 5887082910
10/00سواري کار، وانت و تراکتور کشاورزي

20/01سایر59
26273100جمع

3-3. پتانسیل صادراتی به ایران 
نشان  کاالیی  گروه  سطح  در  را  ایران  به  مکزیک  صادراتی  پتانسیل  شماره47،  جدول 

می دهد. اطالعات این جدول براي واردکنندگان ایرانی کامًال مفید است. 

جدول 47: پتانسیل وارداتی ایران ازمکزیک

عنوانکد HSردیف
رآکتور هسته اي  و ماشین آالت184
ماشین آالت و تجهیزات برقی285
سایر وسایل نقلیه387
چدن، آهن و فوالد472
پالستیک و محصوالت پالستیکی539
دستگاه هاي اپتیک و طبی690
مصنوعات از چدن، فوالد و آهن773
سایر899
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محصوالت دارویی930
سایر محصوالت شیمیایی1038
شکر و شیرینی1117
محصوالت شیمیایی آلی1229
الستیک و محصوالت الستیکی1340
عصاره هاي دباغی یا رنگرزي1432
توتون و تنباکو1524
مبلمان و دکوراسیون منزل1694
روغنهاي اسانسی و عطر1733
آلومینیوم ومحصوالت آن1876
کاغذ و مقوا و محصوالت آنها1948
محصوالت شیمیایی غیرآلی2028
مصنوعات چاقوسازي، قاشق و چنگال2182
شیشه و مصنوعات شیشه اي2270
لکوموتیوهاي راه آهن و خط ریل2386
مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی2483
رشته هاي سنتتیک2554

4. روابط اقتصادي دو کشور 
سال گذشته مورد توجه  التین در چند  آمریکاي  اقتصادي با کشورهاي  گسترش روابط 
ایران بوده است. آمریکاي التین شامل کشورهاي آمریکاي مرکزي، کارائیب و آمریکاي 
جنوبی از مکزیک تا قطب جنوب را در برگرفته و شامل کشورهایی می باشد که در شرایط 
فعلی اقتصادي جهان نقش مهمی دارند. اگرچه دوري از آمریکاي التین و هزینه باالي 
منطقه  این  با  تجاري  روابط  توسعه  مهم  مشکالت  از  یکی  به عنوان  همواره  نقل  و  حمل 
پویاي جهان مطرح است ولی باید توجه داشت که، امروزه، به دلیل رقابت شدید در بخش 
از  یکی  مکزیک  می باشد.  کاهش  حال  در  همواره  نقل  و  حمل  هزینه هاي  نقل،  و  حمل 
کشورهاي مهم آمریکاي التین است که در بسیاري از موارد شاخصهاي توسعه آن در بین 
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ممالک منطقه از همه باالتر می باشد.
کشور  دو  و  بوده  برقرار  اکردیته  بصورت  سال 1899  از  مکزیک  و  ایران  سیاسی  روابط 
درسال 1354 بطور رسمی اقدام به مبادله سفیر نمودند.پس از پیروزي انقالب اسالمی 
رابطه دوکشور با دیدار اسفند ماه 1371 جناب آقاي دکتر والیتی وزیر امور خارجه وقت 
در  سوالنا)  فرناندو  (آقاي  ایشان  مکزیکی  همتاي  سفر  و  مکزیک  از  اسالمی  جمهوري 

خردادماه همان سال به ایران، وارد مرحله جدیدي گردید.
رابطه اقتصادي کشورمان با مکزیک  به دلیل وجود موانعی نظیر  طوالنی بودن بعد مسافت 
بین مکزیک و ایران، هزینه هاي حمل و نقل، نگاه سنتی تجار و سرمایه داران دو کشور به 
بازارهاي مقصد صادراتی و وارداتی، شناخت و آگاهی اندك طرفین از بازارهاي یکدیگر و 
مسایل مشابه، متاسفانه نتوانسته است جایگاه واقعی خود را بیابد و حجم موجود روابط 

به هیچ وجه با ظرفیتهاي اقتصادي دو کشور سازگاري ندارد

4-1. موافقت نامه
اگر چه مناسبات اقتصادي مکزیک با کشورمان در سالهاي گذشته، بیشتر در قالب مبادالت 
تجاري مطرح بوده، لیکن طی چند سال اخیر، اقداماتی از سوي طرفین براي تعمیم آن به 

سایر زمینه هاي همکاري به شرح  جدول 48 به عمل آمده است.

جدول48: موافقت نامه هاي مبادله شده یا در دست پیگیري بین دو کشور ایران 
و مکزیک

 وضعیتعنوان موافقت نامهردیف

1
امضاي چند سند همکاري تجاري و اقتصادي نظیر اسناد همکاري میان 

اتاق بازرگانی ایران و اتاق مکزیکو و نیز همکاري انجمن صادرکنندگان و 
مشاورین خدمات مهندسی ایران با اتاق صنایع ساختمانی مکزیک.

در دست 
پیگیري

2
همکاري مرکز بین المللی سیمیت در زمینه بهبود کاشت و برداشت 

گندم و ذرت که منجر به گشایش دفتر آن در کرج گردید و نقش آن در 
خودکفائی گندم کشورمان.

در دست 
پیگیري
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3
قرارداد همکاري براي مشارکت در چند پروژه احداث خط لوله نفتی در 

خلیج مکزیک و درهمین رابطه، توافقات اصولی براي تاسیس یک شرکت 
با سرمایه گذاري مشترك.

در دست 
پیگیري

4
مذاکرات براي انعقاد قرارداد پنج ساله خط تولید خودروي فولکس 

واگن مدل جتا ( تولیدي ویژه مکزیک)  به صورت سی.کی.دي در کشور و 
متعاقبا انتقال فناوري آن.

در دست 
پیگیري

5
امضاي سه تفاهم نامه براي اجراي پروژه مشترك تبدیل سالیانه 500 

میلیون تن متریک گاز به متانول در ایران جهت انتقال و متعاقبا 
استحصال انواع الفین از آن.

در دست 
پیگیري

6
توافق اولیه بین شرکت پتروشیمی بین الملل ایران و گروه اقتصادي آلفا 

براي انتقال فناوري تبدیل متانول به پروپیلن به مکزیک با سرمایه گذاري 
مشترك.

در دست 
پیگیري

7
بسترسازي مشارکت شرکت ملی صادرات گاز ایران در مناقصه خرید گاز 

ال.ان.جی. مکزیک به میزان روزانه 500 میلیون فوت مکعب براي مدت 
15 سال.

در دست 
پیگیري

در دست  سرمایه گذاري شرکت مکزیکی میلنیوم در چابهار.8
پیگیري

ارایه پیش نویس موافقت نامه بازرگانی به طرف مکزیکی9

4-2. اجالس ها 
است.  اجالس  دو  شامل  تنها  و  محدود  بسیار  کشور  دو  بین  در  شده  برگزار  اجالس هاي 
برنامه ریزي براي برگزاري اجالس سوم در سال 1387 صورت گرفته است. جدول شماره49، 
فهرست و مشخصات اجالسهاي رسمی برگزار شده بین دو کشور را طی  سالهاي گذشته 

نشان می دهد .
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جدول 49: فهرست و مشخصات اجالسهاي رسمی تجاري برگزار شده بین 
ایران و مکزیک

متولی اجالسردیف
محل برگزاريتاریخاجالس

اولین اجالس کمسیون مشترك اقتصادي، 1
علمی و فنی، آموزشی و فرهنگی

وزارت امور 
تهران1372خارجه

دومین اجالس کمسیون مشترك اقتصادي، 2
علمی و فنی،  آموزشی و فرهنگی

وزارت امور 
مکزیکوسیتی1380خارجه 

4-3. هیات هاي تجاري
طی سالهاي گذشته، با افزایش تمایل به رابطه اقتصادي، سیاسی و تجاري بین دو کشور 
ایران و مکزیک، هیاتهاي سیاسی و تجاري چندي به صورت رسمی به کشور مقابل سفر 

کرده اند. برخی از این سفرها و هیات هاي تجاري به شرح زیر است:

4-3-1. بازدید از جمهوري اسالمی ایران
 سـفر وزیـر امور خارجه وقـت مکزیک (آقاي فرناندو سـوالنا) در خردادماه  سـال 

1371به ایران
حضور مکزیک در نمایشگاه هاي بین المللی تهران طی سالهاي 1377-79 
سفر معاون هیدروکربورهاي وزارت انرژي مکزیک به تهران (تابستان 84) 

4-3-2. بازدید از مکزیک
سفر معاون وزارت امور خارجه طی سالهاي 80 و 1379 

 سفر جناب آقاي خرازي وزیر وقت امور خارجه در راس یک هیات بلندپایه سیاسی 
و اقتصادي به مکزیکو (تابستان 83)

( سفر رئیس اتاق بازرگانی ایران در راس یک هیات تجاري به مکزیک (سال 1383 
 سـفر معـاون بین الملـل وزرات نفـت در راس یک هیـات نفتی به مکزیک (سـال 

(1383
( سفر هیات پتروشیمی ایران به مکزیک (سال 1384 

( سفر وزیر بهداشت به مکزیک (سال 1384 
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سفر معاون بانک مرکزي به مکزیک (سال 1384) 
(SWOT) 5. تحلیل موقعیت

پس از بررسی روابط تجاري ایران و مکزیک ، در این قسمت  وضعیت موجود روابط دو 
منظور  این  براي  می گیرد.  قرار  ارزیابی  مورد  موقعیت  تحلیل  روش  از  استفاده  با  کشور 
خارجی  عوامل  سپس  و  کرده  بررسی  را  کشور  دو  روابط  قوت2  و  ضعف1  نقاط  نخست 
جدول  می شود.  معرفی  موجود4  فرصت هاي  و  تهدیدات3  شامل  روابط  این  بر  تاثیرگذار 

شماره  50، نقاط ضعف و قوت روابط دو کشور را نشان می دهد.

جدول50: نقاط ضعف و قوت روابط تجاري ایران و مکزیک

ضعفها قوتها

محدود بودن رابطه تجاري در سالهاي گذشته
نزدیکی بسیار زیاد مکزیک و آمریکا به ویژه در زمینه 

بازرگانی
ناشناس بودن کاالهاي ایرانی در مکزیک

نگاه سنتی تجار و سرمایه داران دو کشور به بازارهاي 
مقصد صادراتی و وارداتی

کوچک بودن اندازه بنگاه هاي صادراتی ایران در مقایسه 
با رقبا

نداشتن توان مالی و اقتصادي مناسب صادرکنندگان ایرانی 
در مقایسه با سایر رقبا

دوري فاصله بین دو کشور و باال بودن هزینه هاي حمل و 
نقل بین ایران و مکزیک

کم بودن مناسبات و موافقت نامه هاي تجاري بین دو کشور
بازاریابی نامناسب کاالهاي ایرانی 

 فقدان برنامه ریزي عملیاتی براي گسترش صادرات به طور 
عام و مکزیک به طور ویژه

 عضویت مکزیک و بسیاري از کشورهاي طرف تجاري این 
کشور در سازمان تجارت جهانی

برخورداري از توانمندیهاي فراوان 
جهت توسعه مناسبات اقتصادي و 

تجاري در بخشهاي مختلف از جمله 
صنعت، کشاورزي، انرژي  و ...

امکان انتقال فناوري به ویژه در 
بعضی صنایع  خاص و دستگاه هاي 
صنعتی به قیمتهاي ارزان تر بین دو 

کشور
وجود زمینه هاي صادراتی براي 

بعضی از محصوالت ایران 
پلی مناسب جهت ورود صادرات 

غیرنفتی جمهوري اسالمی ایران به 
بازار کشورهاي آمریکاي التین
عالقه مندي ایران به گسترش 

همکاري با کلیه کشورهاي آمریکاي 
التین، از جمله مکزیک

11.Weak ness
22.Strenghth 
3.Threats 
42.Opportunites 
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جدول شماره 51، فرصتها و تهدیدات موجود بر سر راه روابط تجاري در کشور را نشان 
می دهد.

جدول51: فرصتها و تهدیدات روابط تجاري دو کشور ایران و مکزیک

تهدیدات فرصتها
 داشتن روابط  تجاري بسیار گسترده مکزیک با ایاالت 

متحده آمریکا و تاثیرپذیري این کشور از آمریکا
مشکالت سیاسی و برخی ناامنی هاي اجتماعی  در مکزیک 

اشباع بازار مکزیک در مرحله اول توسط آمریکا و پس از آن 
چین و ژاپن و وجود رقباي بسیار قوي

 فقدان اطالعات کافی از بازار توسط فعاالن اقتصادي و 
بازرگانان دو کشور

 فقدان زیر ساختهاي مناسب بین دو کشور
عضویت مکزیک در پیمان نفتا (تجارت آزاد آمریکاي شمالی)

عالقه مندي به گسترش همکاري 
با کشورهاي آمریکاي التین  از 

جمله مکزیک
عضویت مکزیک در سازمان 

تجارت جهانی 

6. نتیجه گیري و پیشنهاد 
با توجه به روابط محدود تجاري ایران و مکزیک و پس از بررسی نقاط ضعف و قوت دو 
کشور، در این قسمت پیشنهاداتی براي توسعه روابط تجاري بین دو کشور ارائه می شود. 

این پیشنهادات در سه بخش زیرساخت ها، روابط دوجانبه و بازاریابی  تنظیم شده است.

6-1. زیرساختها 
پیشنهادات موجود در زمینه توسعه زیر ساختهاي دو کشور به شرح زیر است:
 ایجاد و گسترش مراکز تجاري در پایتخت و یا شهرهاي بزرگ دو کشور

 توسعه شرکتهاي بیمه جهت بیمه سرمایه  طرحهاي مشترك و کلیه روابط تجاري
 ایجاد نمایشـگاه هاي اختصاصی براي شناسـاندن کاال و خدمات به تجار و بازرگانان 

دو کشور
 توسعه موافقت نامه تشکیل شرکتهاي سرمایه گذاري مشترك 
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6-2. روابط دو جانبه سیاسی، تجاري
پیشنهادات موجود در زمینه توسط روابط دو جانبه به شرح زیر است:

 ادامه مذاکرات درخصوص انعقاد موافقت نامه بازرگانی 
 برپایی نخستین کمیسیون اقتصادي مشترك ایران و مکزیک
 پیشنهاد ارایه موافقت نامه تعرفه هاي ترجیحی بین دو کشور 

 پیشنهاد ایجاد دفتر سازمان توسعه و تجارت ایران در مکزیکوسیتی 
 برنامه ریزي و دعوت  از  مقامات اقتصادي و تجاري مکزیک جهت بازدید از تهران

 مشارکت در برقراري سومین اجالس کمیسیون مشترك دو کشور
 کاهش تعرفه ها و تسهیل مقررات تجاري

 توسـعه تفاهم نامه هاي مختلف در کلیه مواردي که می توان سرمایه گذاري مشترك 
صورت داد مانند انرژي، صنعتی، معدنی

 ترغیب سرمایه گذاري مشترك بخش خصوصی جهت حضور در بازارهاي منطقه
 برقراري تجارت ترجیحی علی الخصوص در مورد کاالهاي پر پتانسیل ایرانی 
 گسترش تجارت دوجانبه از طریق جست و جوي حوزه هاي جدید همکاري

 فعال سازي اطاق هاي بازرگانی دو کشور

6-3. توسعه بازار و بازاریابی
پیشنهادات موجود در زمینه توسعه بازار طرفین به شرح زیر است:

 افزایش کیفیت محصوالت ایرانی و تبلیغات مناسب براي آنها  
 استفاده از مکانیسمهاي مدرن تبلیغاتی و ابزارهاي نوین براي گسترش صادرات 

  ایجاد گروه تخصصی بازاریابی در سفارت خانه ایران در مکزیک
 برنامه ریزي جهت اعزام یک هیات تجاري و بازاریابی به مکزیک

 استقرار رایزن بازرگانی و یا دفتر سازمان توسعه تجارت ایران در مکزیکویستی 
 برپایی نمایشـگاه اختصاصی جمهوري اسـالمی ایران در مکزیک همچون سـنوات 
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قبلی 
 تشویق نمودن هرچه بیشتر تجار و شرکتهاي تجاري و صنعتی ایرانی جهت حضور 
در مکزیـک از طریـق ارائه اطالعات پرداخت یارانه حمـل و نقل دریایی و برگزاري 

سمینار و برپایی نمایشگاه اختصاصی 
 برگزاري همایش و کنفرانس و اعزام هیئت تجاري

 شـناخت بازار مکزیک از طریـق انجام یا خرید مطالعات بـازار براي کاالهاي داراي 
مزیت نسبی ایران

 افزایش امکانات براي توسعه جهانگردي و فعال نمودن صنعت گردشگري در ایران
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بخش سوم
پیوستها
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 http://www.mexico.hotels.huسایت به  می توان  مکزیک،  در  هتلها  وضعیت  از  آگاهی  براي 
مراجعه کرد. با ورود به این سایت و انتخاب شهر مورد نظر می توان فهرست کاملی از هتلها 

و وضعیت آنها در این شهر به دست آورد. 
با انتخاب هریک از هتلهاي مورد نظر می توان  درجه هتل، تعداد اتاقها، نوع، موقعیت، 
قسمتهاي  از  تصاویري  اتاقها،  قیمت  اتاقها،  امکانات  هتل،  امکانات  تماس،  تلفن  آدرس، 

مختلف هتل و غیره را مشاهده کرد. 
فهرست تعدادي از هتلهاي مکزیک همراه با مشخصات

درجه آدرس نام  هتل

5 ستاره Londres 115 Eurostars zona rosa

5 ستاره Rio amazonas 78 colonia cuahtemoc Eurostar suites reforma

4 ستاره Boulevard Puerto Aero39Col. 
Moctezuma2da Seccion Ramada aeropuerto mexico

4 ستاره Avenida 1 esquina Calle 14 Latortuga hotel

4 ستاره Avenida Plutarco Elias s/n Hm villas paraiso del mar

4 ستاره Av. Xeacel. Catalonia riviere maya

4 ستاره Fed. Rd. 3?7 Chetumal, Peurto Juarez, 
km 36 +25 Ctalonia playa maroma

4 ستاره Av. Xcacel Catalonia yucatan

5 ستاره Col. Juarez, Amberes 27 Hotel marco polo
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شرکتهاي کرایه ماشین مکزیک

تلفن  موقعیت نام  کمپانى
8345 7374 Ocampo  429 Advantage
8344 6580 Morones Prieto  300 Pte Avis
8340 4100 Avenida Hidalgo 433 Oriente Budget
8340 4100 Hidalgo Oriente  498 Dollar
8345 6136 Garibaldi Sur  828 Hertz
8342 2040 Hotel Camino Real Ambassador National
8345 2656 Padre Mier 201 Pte. Quick Rent A Car

مهم ترین دانشگاه هاي مکزیک

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Instituto Politécnico Nacional (IPN)
Universidad de Guanajuato
Universidad de Colima
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Universidad Juárez del Estado de Durango
Universidad de Guadalajara
Universidad de Sonora
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
Universidad Pedagógica Nacional
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Universidad Veracruzana
Universidad Tecnológica de la Mixteca
Universidad Popular de la Chontalpa
Universidad del Mar
Universidad Autónoma del Estado de México
Centro de Enseñanza Técnica Industrial
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دفاتر خدماتی و مسافرتی و شرکت هواپیمایی

فاکس تلفن فروش نام آژانس
525 201 1100 525 201 1111 Sabre Mexico
014 916 4524 014 916 4524 Aguascalientes
019 880 7404 019 848 2428 Cancún
0114 154 526 0114 154 526 Chihuahua
0167 123 628 0167 123 628 Culiacán
013 112 0011 013 112 0169 Guadalajara
0162 159 978 0162 159 978 Hermosillo
014 636 3578 014 636 3578 Leon
0199 434 508 0199 434 508 Merida

فرودگاه هاي مهم مکزیک

Bahia Angeles Airport Apatzingan Airport
Alamos Airport Abreojos Airport
Carlos Rovirosa International Airport Cambridge Municipal Airport
Cancun International Airport Casas Grandes Airport
Catavina Airport Chetumal International Airport
ChichenItza Airport Ciudad Constitucion Airport
Ciudad de Mexico Sertel Ciudad Mante Airport
Ciudad Obregon International Airport Ciudad Victoria Airport

Coatzacoalcos Airport Cozumel International Airport

Culiacan International Airport                     De Guanajuato International Airport

Del Norte International Airport Don Miguel Y Hidalgo International 
Airport

Durango International Airport Francisco Sarabia Airport

General Abelardo L Rodriguez 
International Airport

General Heriberto Jara International 
Airport
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General Ignacio P Garcia International 
Airport

General Jose Maria Yanez International 
Airport

Isla Mujeres Airport Guerrero Negro Airport

International Airport Jalapa Airport

Jesus Teran International Airport Lagos de Moreno Airport

Lazaro Cardenas Airport Leon Aeropuero de Bajio

اسامى برخى از بنادر مهم مکزیک
کد بندرنام  بندرکد بندرنام  بندر

Cerros Island 20104Abryos20100

Campeche20155Acapulco 20101

Carmen20157Altamira20193

Cayo Arcas20152Coatzacoalcos20171

Chetumal20174Alvarado20195

Ciudad de Carmen20157Alvaro Obregon20153

Pajaritos20184Ensenada20108

Progreso20185Manzanillo20120

Veracruz20199Tampico20193

نام پیمانهاي بین المللی که مکزیک در آنها عضویت دارد

نام 
اختصاري نام التین نام فارسی

APEC Asia-Pacific Economic Cooperation همکاري اقتصادي آسیا و پاسیفیک

BCIE Central American Bank for 
Economic Integration

بانک آمریکاي مرکزي براي 
همبستگی اقتصادي

BIS Bank for International Settlements بانک اسکان بین المللی
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CAN Andean Community of Nations جامعه کشورهاي آندین (کشورهاي 
آمریکاي جنوبی) – (ناظر)

Caricom Caribbean Community and Common 
Market

جامعه و بازار مشترك دریاي 
کارائیب (ناظر)

CDB Caribbean Development Bank بانک توسعه کارائیب
CE Council of Europe شوراي اروپا (ناظر)
EBRD European Bank for Reconstruction 

and Development بانک اروپایی براي بازسازي و توسعه
FAO Food and Agriculture Organization سازمان کشاورزي و خواروبار جهانی
G-3 Group of 3 گروه 3
G-15 Group of 15 گروه 15
G-24 Group of 24 گروه 24
IADB Inter-American Development Bank بانک توسعه کشورهاي آمریکایی
IAEA International Atomic Energy Agency سازمان انرژي اتمی

IBRD
International Bank for 
Reconstruction and Development 
(World Bank)

بانک جهانی

ICAO International Civil Aviation 
Organization سازمان هواپیمایی جهانی

ICC International Chamber of Commerce            اتاق تجارت جهانی
ICCt International Criminal Court دادگاه جنایی جهانی
ICRM International Red Cross and Red 

Crescent Movement صلیب سرخ جهانی

IDA International Development 
Association انجمن توسعه جهانی

IADB Inter-American Development Bank بانک توسعه کشورهاي آمریکایی

IFAD International Fund for Agricultural 
Development

صندوق بین المللی براي توسعه 
کشاورزي

IFC International Finance Corporation بنگاه مالی جهانی
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IFRCS International Federation of Red 
Cross and Red Crescent Societies

فدراسیون صلیب سرخ و هالل احمر 
جهانی

IHO International Hydrographic 
Organization سازمان جهانی نقشه آب  

ILO International Labor Organization سازمان کار جهانی
IMF International Monetary Fund سازمان پول جهانی
IMO International Maritime Organization سازمان جهانی دریانوردي
IMSO International Mobile Satellite 

Organization سازمان جهانی ماهواره تلفن همراه
IOC International Olympic Committee کمیته جهانی المپیک
IOM International Organization for 

Migration سازمان جهانی مهاجرت
IPU Inter-parliamentary Union اتحادیه بین المجالس
ISO International Organization for 

Standardization سازمان جهانی استاندارد

ITSO International Telecommunications 
Satellites Organization

سازمان جهانی ماهواره و ارتباطات 
راه دور

ITU International Telecommunication 
Union اتحادیه جهانی ارتباطات راه دور

ITUC

International Trade Union 
Confederation، the successor to 
ICFTU (International Confederation 
of Free Trade Unions) and the WCL 
(World Confederation of Labor)

کنفدراسیون اتحادیه تجارت 
جهانی (جانشین کنفدراسیون 

جهانی اتحادیه هاي تجارت آزاد و 
کنفدراسیون جهانی کارگران)

LAES Latin American Economic System سیستم اقتصادي آمریکاي التین
LAIA Latin American Integration 

Association انجمن همبستگی آمریکاي التین  

NAFTA North American Free Trade 
Agreement موافقت نامه تجارت آزاد آمریکاي شمالی

NAM Nonaligned Movement جنبش غیر متعهدها (ناظر)
NEA Nuclear Energy Agency سازمان انرژي اتمی
OAS Organization of American States سازمان ایاالت آمریکا 

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


بخش سوم: پیوستها / 145

OECD Organization for Economic 
Cooperation and Development سازمان همکاري و توسعه اقتصادي

OPANAL
Agency for the Prohibition of 
Nuclear Weapons in Latin America 
and the Caribbean

آژانس منع سالحهاي هسته اي در 
آمریکاي التین و کارائیب 

OPCW Organization for the Prohibition of 
Chemical Weapons

سازمان جهانی منع سالحهاي 
شیمیایی

PCA Permanent Court of Arbitration دادگاه داوري دائمی
RG Rio Group گروه ریو
UN United Nations سازمان ملل
UNCTAD United Nations Conference on Trade 

and Development کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد

UNESCO United Nations Educational، 
Scientific، and Cultural Organization

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی 
ملل متحد - یونسکو

UNHCR United Nations High Commissioner 
for Refugees

کمیسیون عالی پناهندگان سازمان 
ملل

UNIDO United Nations Industrial 
Development Organization

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد- 
یونیدو

UNWTO World Tourism Organization سازمان جهانی توریسم
UPU Universal Postal Union سازمان جهانی پست
WCL World Confederation of Labor کنفدراسیون جهانی کارگران
WCO World Customs Organization سازمان جهانی گمرك

WFTU World Federation of Trade Unions فدراسیون جهانی اتحادیه هاي 
تجاري

WHO World Health Organization سازمان بهداشت جهانی
WIPO World Intellectual Property 

Organization سازمان جهانی دارایی هاي فکري
WMO World Meteorological Organization سازمان جهانی شهاب سنگها
WTO World Trade Organization سازمان تجارت جهانی

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


بخش سوم: پیوستها / 147

منابع و مأخذ
www.anpic.com.mx

www.centrobanamex.com

www.cintermex.com.mx

www.fairguide.com

www.jetro.go.jp/en/database/j-messe
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