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Abstract 

What I have found out in my research on establishing Icelandic seafood company in 

Mexico is that it is a very complicated procedure. What mainly makes it complicated 

are the rules that hold about setting up a business in Mexico. It is required to have 

many permissions to set up a business in Mexico and it is not until after you get one 

permit that people realize that they need another. The rules that exist about setting up 

a company in Mexico are considered very unclear. The source material that I have 

looked into all recommends hiring professionals in setting up a company in Mexico. 

My contacts also informed me that they would have saved considerable amount of 

money with better organization. 

 The Icelandic seafood companies in Mexico have not made any success so far. 

On the other hand they have gained enormous experience in this field, which they 

could use in the future. The ones who intend to go in this kind of business also learn 

from their experience.  

 The main opportunities in Mexico are low labor cost and closeness to USA 

and Canada which are enormously big markets.  

 What Icelanders could mainly take advantage of after NAFTA are that now 

are Mexico, USA and Canada one and same market and there are no tolls or tariffs on 

merchandise moved between those countries, considered that the product is originated 

within NAFTA.  

 

Keywords: Mexico, Company, NAFTA, Free trade agreements, Maquiladora.       
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Útdráttur 
Sem höfundur hef ég komist að því í rannsóknum mínum á stofnun Íslensks 

sjávarútvegsfyrirtækis í Mexíkó er að það er mjög flókið ferli. Það sem helst gerir það 

flókið eru þær reglur sem gilda varðandi atvinnurekstur. Mikið þarf af leyfum og 

þegar búið er að sækja um eitt leyfi þá fyrst átta menn sig á að þörf er á fleirum. Þær 

reglur sem fyrir eru þykja ekki nógu skýrar. Þær heimildir sem ég hef stuðst við, mæla 

allar með ráðningu fagaðila við uppsetningu og stofnun fyrirtækis í Mexíkó. Einnig 

hafa þeir aðilar sem ég hef rætt við sagt, að hægt hefði verið að spara talsverðar 

fjárhæðir með betri skipulagningu. 

 Árangur Íslendinga sem hafa staðið í rekstri sjávarútvegsfyrirtækja í Mexíkó 

hefur því miður ekki verið nógu góður hingað til. Samt sem áður hafa þeir öðlast 

mikla reynslu og þekkingu á þessum vettvangi sem hægt er að byggja á í framtíðinni. 

Einnig geta aðrir sem hyggjast feta þennan veg lært af reynslu þeirra sem þegar hafa 

staðið í þessu.  

 Helstu tækifærin sem eru í Mexíkó eru lítill launakostnaður og nálægð við 

Bandaríkin og Kanada sem eru gríðarlega stór markaðssvæði.  

 Það sem Íslendingar geta helst nýtt sér eftir NAFTA er að nú eru Mexíkó, 

Bandaríkin og Kanada eitt markaðssvæði og ekki þarfa að greiða tolla af vörum sem 

fluttar eru á milli þessara landa að því gefnu að varan sé upprunin innan NAFTA. 

 

Lykilorð: Mexíkó, Fyrirtæki, NAFTA, Fríverslunarsamningar, Maquiladora. 
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Inngangur 
 
Það sem rannsóknarspurningin snýst um er að henda reiður á hvaða aðferð er best til 

að stofna íslenskt sjávarútvegsfyrirtæki í Mexíkó. Hugmyndina að þessu lokaverkefni 

fékk höfundur, eftir að hafa verið í skiptinámi í Mexíkó á haustönn 2004, eftir að 

höfundur var farinn að kynnast viðskiptaumhverfi og staðarháttum þar. Frá því að 

Íslendingar fóru fyrst að stofna fyrirtæki í Mexíkó hefur höfundur fylgst með því 

útundan sér í fréttum og einnig hefur höfundur rætt við aðila sem þekkja til í þessum 

geira, þannig að þessi hugmynd á sér langan aðdraganda. Lokaverkefni þetta á að 

snúast um hvernig best verði að því staðið að stofna íslensk sjávarútvegsfyrirtæki í 

Mexíkó.  

Viðskiptaumhverfi í Mexíkó er flókið og er hægt að stofna fyrirtæki á ýmsan máta eða 

fá innlenda aðila til samstarfs eða til að framleiða fyrir sig. Tilkoma NAFTA býður 

einnig upp á ýmsa nýja möguleika til útflutnings frá Mexíkó til Bandaríkjanna og 

jafnvel Kanada líka. Verkefni sem heitir Maquiladora program og hefur verið í gangi 

frá 1965 býður einnig upp á ýmsa möguleika á að flytja hráefni tollfrjálst til Mexíkó 

til fullvinnslu eða samsetningar og síðan aftur til útflutnings til Bandaríkjanna og 

einnig hugsanlega annarra landa Suður- og Mið- Ameríku. 

Helstu framtíðarmöguleikar sem ég sé fyrir mér í sjávarútvegi í Mexíkó væru helst 

þeir að fullvinna fisk til sölu í Bandaríkjunum. Nú undanfarið hefur markaðshlutdeild 

fisks aukist á bandarískum matvælamarkaði og einna helst væri hægt að nýta sér lægri 

launakostnað í Mexíkó, þannig yrði mun hagstæðara að fullvinna sjávarafurðir. 

Ritgerðin verður byggð upp með þeim hætti að fyrri hlutinn er fræðileg umfjöllun um 

viðfangsefnið og staðreyndir um stofnun íslensks sjávarútvegsfyrirtækis í Mexíkó. 

Síðari hlutinn mun snúast meira um hvað farið hefur úrskeiðis við stofnun íslenskra 

sjávarútvegsfyrirtækja í Mexíkó og hvað má betur fara í þeim efnum og mun sá hluti 

þá vera að mestu leyti byggður á viðtölum við þá sem reynslu hafa af stofnun 

fyrirtækja í Mexíkó. 
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Aðferðarfræði 

 

Verkefni þetta er að mestu leyti heimildavinna. Helstu heimildir sem notast var við 

voru amerískar bækur sérstaklega um þetta viðfangsefni.  

 Verkefnið skiptist í þrjá hluta. 1. hluti er almennt um Mexíkó og sögu 

landsins. 2. hluti er um fyrirtækjarekstur í Mexíkó og almennt um viðskiptaumhverfi í 

landinu. 3. hlutinn er svo byggður á viðtölum við þá aðila sem staðið hafa í að stofna 

íslensk sjávarútvegsfyrirtæki í Mexíkó. Að lokum leggur höfundur svo mat á hvernig 

er best að stofna íslenskt sjávarútvegsfyrirtæki í Mexíkó.  

 Það sem er aðallega verið að miða við í þessu verkefni er reynsla 

fyrirtækjanna Pesquera siglo SA de CV og Nautico SA de CV. Það eru fyrirtæki sem 

stofnuð voru 1995 í Guyamas af Þormóði ramma Sæberg og Granda. Einnig er talað 

við fleiri aðila til að reyna að fá sem besta yfirsýn yfir rannsóknarspurninguna.  
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Nokkrar staðreyndir um Mexíkó 
 

Nafn á frummáli: Estados unidos Mexicanos 

 

Stjórnsýsla: Lýðræði 

Fylki 

 31 fylki og eitt Alríkis svæði (Mexíkó Borg) 

 

Ráðandi stjórnmálaflokkar                                       Svæði (fylki) til yfirráða: 

PAN (National Action Party)                                                 6      

PRI   (Institutional Revolution Party)                                    19 

PRD  (Party of the Democratic Revolution)                          3 

Ýmis bandalög                                                                       4 

 

Forsetaembættið 

Forseti er kjörinn í beinum kosningum á sex ára fresti. 

Næstu kosningar fara fram í júlí 2006.  

Forsetinn er æðsti maður ríkisins og einnig æðsti yfirmaður hersins. 

Forseta er ekki heimilt að bjóða sig fram til endurkjörs. 

 

Reglur fyrir neðri deild þingsins 

Lágmarksaldur 21 ár. 

Í neðri deild þingsins eru 500 fulltrúar. 300 þeirra eru kjörnir samkvæmt meirihluta 

atkvæða og dreifast þeir á öll 32 fylkin í hlutfalli við íbúafjölda. Hinum 200 er deilt 

niður á fimm svæði sem landinu hefur verið skipt upp í.  

Tími til þingsetu í neðri deildinni er 3 ár. Leyfilegt er að bjóða sig fram aftur. 

 

Skipting þingsæta í neðri deildinni 

 

PRI 224

PAN  153

PRD 95
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PVEM 17

PT 6

CD 5

Efri deild þingsins 
Lágmarksaldur 25 ár. 

Í efri deild þingsins eru 128 þingsæti. 96 þeirra skiptast þannig að 3 þingmenn eru frá 

hverju fylki. Sá flokkur sem vinnur sigur í fylkinu fær að skipa 2 fulltrúa en flokkurinn 

í öðru sæti skipar 1 fulltrúa. 32 sætum er síðan skipt niður á 5 fyrirfram ákveðin 

svæði. 

Tími til þingsetu í efri deildinni er 6 ár. Leyfilegt er að bjóða sig fram aftur. 

 

Skipting þingsæta í efri deild þingsins 

 

PRI 60

PAN 46

PRD 15

PVEM 5

PT 1

INDEPENDENT 1

Stjórnmálflokkar 

 

PRI           Institutional Revolutionary Party 

PAN         National Action Party 

PRD         Party of the Democratic Revolution  

PVEM     Green Environment Party of Mexico 

PT           Labor Party  

CD          National Convergence, National Political Party 
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Tölulegar upplýsingar um Mexíkó 
 
Tafla 1 Tölulegar upplýsingar1

Ýmsar tölulegar upplýsingar um Mexíkó  
Efnahagur  
Verg landsframleiðsla  632 milljarðar USD 
Verg landsframleiðsla á mann á ári (2002) 6282 USD 

Verg landsframleiðsla eftir atvinnuvegum   
Iðnaður 26,7% 
Landbúnaður 5,4% 
Þjónusta 47,3% 
Verslun, hótel og veitingastaðir 20,6% 

Íbúafjöldi   
Heildaríbúafjöldi (2004) 105 milljónir 
Vöxtur fólksfjölda 1,7% 
Þéttleiki, fjöldi á ferkílómeter 51,1 
Þéttleiki, fjöldi á ferkílómeter í Mexíkó Borg 5779 

Heilsufar   
Ungbarnadauði á hverja þúsund íbúa 23,2 
Meðal lífslíkur kk/kvk 73,7 / 78,2 

Menntun  
Ólæsi 9,5% 
Meðalárafjöldi í skóla 7,3 

1 American Chamber Mexico 2003 
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Inn- og útflutningur milli Íslands og Mexíkó 
Innflutningur frá Mexíkó til Íslands: 
Tafla 2 Innflutningur frá Mexíkó til Íslands 
Innflutningur 1999 2000 2001 2002 2003
Milljónir ísl kr. Cif 157,6 213,84 231,7 181,8 161,6
Breytingar frá fyrra ári   35,70% 8,40% -21,50% -11,10%
Hlutfall af innflutningi til landsins 0,09% 0,11% 0,10% 0,09% 0,07%
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Útflutningur frá Íslandi til Mexíkó: 
Tafla 3 Útflutningur frá Íslandi til Mexíkó 

Útflutningur frá Íslandi til Mexíkó 1999 2000 2001 2002 2003
Milljónir ísl kr. Fob 22,54 45,05 71,3 22,2 8,7
Breytingar frá fyrra ári   99,90% 58,30% -68,90% -61%
Hlutfall af heildarútflutningi frá 
landinu 0,02% 0,03% 0,04% 1,00% 0,00%

Útflutningur frá Íslandi til Mexíkó
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2 Viðskiptaþjónusta Utanríkisráðuneytisins 2005 
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Vörutegundir sem fluttar eru milli Íslands og Mexíkó 

Útflutningur: 
Tafla 4 Útflutningur eftir vörudeildum 

Útflutningur eftir vörudeildum 
Vöruflokkar 

Verð á 
kg 

FOB Milljónir 
ISK Hlutfall

Fiskur og unnið fiskmeti 199 0,18 2% 
Dýrafeiti og -olía 48.260 6,82 79% 

Pappír, og vörur úr pappa 9 0,18 2% 
Rafmagnstæki 2 0,23 3% 

Fatnaður 10 0,05 1% 
Iðnaðarvörur 85 1,2 13% 

Samtals   8,66 100% 

Innflutningur: 
Tafla 5 Innflutningur eftir vörudeildum3

Innflutningur eftir vörudeildum 
Vöruflokkar 

Verð á 
kg  CIF Milljónir ISK Hlutfall

Grænmeti og ávextir 10 3 2% 
Kaffi, te og krydd 15 4 2% 

Drykkjarvörur 162 22 14% 
Lyfja- og lækningavörur 507 2 1% 

Plastefni, unnin 7.450 10 6% 
Vörur úr jarðefnum 27 5 3% 

Járn og stál 181 13 8% 
Vélbúnaður 2.000 2 1% 

Skrifstofuvélar og tölvur 2.000 26 16% 
Fjarskipta- og útvarpsbúnaður 4.500 28 17% 

Rafmagnstæki 13.000 14 9% 
Flutningatæki 12.000 13 8% 

Húsgögn 18 6 3% 
Iðnaðarvörur 3.000 4 3% 

Annað   10 7% 
Samtals   162 100% 

3 Viðskiptaþjónusta Utanríkisráðuneytisins 2005 
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Markaðsaðstæður í Mexíkó 

1.1 Yfirlit yfir sögu Mexíkó 

1.1.1 Frumsaga 
Til að átta sig betur á ókunnugu landi, til að reyna að skilja íbúana betur og kynna sér 

menningu viðkomandi lands er óhjákvæmilegt annað en að kynna sér sögu 

viðkomandi lands frá forneskju til dagsins í dag. 

Fyrstu merki þess að menn hafi lifað í Mexíkó eru frá Puebla sem er borg nálægt 

Mexíkóborg og þau eru 30-40 þúsund ára gömul, fornleifafræðingar hafa fundið 

fyrstu merki um ræktun manna á landbúnaðarvörum frá 7000 til 6000 fyrir Krist. 

 

Næsta tímabil frá 900 til 1520 einkennist fyrst og fremst af styrjöldum, en 

einnig áttu sér stað miklir búferlaflutningar á þessum tíma. Í kringum 1300 settust 

Aztecar að í Mexíkódal nálægt Texcoco vatni þar sem nú stendur Mexíkóborg. 

Höfuðborg Azteca, Tenochitlán varð ein stærsta borg í heimi á þessum tíma, með um 

300.000 íbúa. Veldi þeirra þróaðist úr lauslega tengdum ríkjum og yfirráðasvæðum, 

þannig að æðstu menn ættflokksins urðu óstjórnlega ríkir með fullar geymslur af gulli. 

1.1.2 Nýlendutíminn 
Spánverjinn Hernan Cortez tók land 1519 á því svæði sem nú er kallað Veracruz. 

Montezuma, höfðingi Maya leit á Spánverja sem ógnun við sína stjórnarhætti og 

greiddi Cortez gull fyrir að fara frá Suður-Ameríku. Gullið sem Cortez fékk varð 

einungis til þess að hann varð enn áfjáðari í að sitja sem fastast. 

Mexíkó og öll Latneska-Ameríka varð hluti af Spænska heimsveldinu í margar 

aldir, sú þróun sem átti sér stað í Latnesku-Ameríku varð fyrir tilstuðlan landeigenda 

sem voru einskonar lénsherrar.  

Þar sem þessi nýlenda var hluti af lénsskipulagi Spánarstjórnar, hagnaðist 

Spánn gríðarlega á náttúruauðlindum Mexíkó. Silfur og gull gerðu Spán að auðugasta 

landi í Evrópu og þetta lénsskipulag entist langt fram á tuttugustu öld. Mexíkó var 

miðpunktur menningar í “nýja heiminum” þegar kaþólska kirkjan innleiddi formlega 

evrópska kennsluhætti til Latnesku-Ameríku. Afleiðingarnar af þessu hafa haft þau 

áhrif á Mexíkóa að þeir hafa þróast í stigveldisskipulag þar sem lítið lýðræði ríkir, og 

völdin koma frá sterkri óbrigðulli yfirvaldsímynd. (Í heimildum var talað mikið um að 
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frumkvæði vanti í Mexíkóska starfsmenn og einnig voru þeir sem reynslu hafa af 

fyrirtækjarekstri sammála því. Þannig að þetta er ennþá ríkjandi.) 

1.1.3 Sjálfstæði frá Spánverjum 
Mexíkóska sjálfstæðisbaráttan hófst 1810 þegar séra Miguel Hidalgo byrjaði að boða 

sjálfstæði í Guanajuato. Hidalgo fékk til liðs við sig liðsforingja úr hernum að nafni 

Ignacio de Allende og einnig slóst séra José María Morelos í hópinn. Þegar uppreisn 

þeirra brást og Hidalgo var tekinn af lífi, en hann er sagður vera mesti föðurlandsvinur 

Mexíkó, hélt Morelos áfram þangað til hann var sjálfur tekinn af lífi 1815.  

 

Antonio López de Santa Anna var opinberlega forseti frá 1853-1855 og stjórnaði hann 

þá landinu með miklu harðræði og hefur þetta tímabil verið nefnt “saga byltinga Santa 

Anna”. Þrátt fyrir að einræðistímabil Santa Anna varði um sama tíma og Mexíkóar 

börðust fyrir sjálfstæði sínu frá Spánverjum náðist ekki fullt sjálfstæði í landinu.  

Stjórn Santa Anna var í besta falli stanslaust borgarastríð. Spánverjar “björguðu” 

Mexíkóum frá ógnarstjórn Santa Anna með því að ráðast aftur inn í landið. Bretar 

studdu Spánverja í þessum aðgerðum en Bandaríkjamenn studdu aftur á móti 

Mexíkóa. Bandaríkjamenn nýttu sér aftur á móti ósigur Santa Anna og innlimuðu 

Texas inn í Bandaríkin 1845. Eftir stríðið á milli Mexíkó og Bandaríkjanna 1847, 

efuðust margir Mexíkóar um getuna til að verja sitt eigið land. 

Þar á eftir kom 33 ára tímabil stjórnleysis, stjórnarskrá var komið á í Mexíkó árið 

1857 og árið 1859 var komið á veraldlegri stjórn sem var valdameiri heldur en 

kirkjan. Nokkrir einræðisherrar stjórnuðu Mexíkó til 1860 en þá bauð Napoleon III 

Frakklandskonungur Maximilian erkihertoga af Habsburg að gerast keisari Mexíkó að 

nafninu til. Þessi stjórnskipan entist í þrjú ár frá 1864 til 1867 en samt sem áður 

geisaði borgarastyrjöld í Mexíkó á sama tíma. Vegna þrýstings frá 

Bandaríkjamönnum sleppti Napoleon tökum sínum á Mexíkó og dró til baka 

hersveitir sínar og yfirgaf Maximilian, sem þá var tekinn af lífi af Mexíkóum. Benito 

Juárez, indíáni og lögfræðingur að mennt varð þá forseti Mexíkó, hann er talinn vera 

þjóðhetja í Mexíkó og upphafsmaður að Mexíkó nútímans og gegndi hann embætti 

forseta þar til hann lést úr hjartaáfalli 1872. Frelsissveit byltingarmanna kom á fót 

kerfi sem stuðlaði að stjórnarskrárbundinni stjórn sem felldi úr gildi sjálfstæði og völd 

klerkastéttarinnar og hersins, einnig stuðlaði það að mikilli örvun efnahagslífsins. Í 

framhaldi af því kom tímabil þar sem borin var virðing fyrir eignarrétti, vinnuafli, 
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vöxtum og fyrirtækjasamsteypum og má segja að það hefi verið upphafið að nútíma 

kapítalisma. Porfirio Díaz var forseti frá 1877-1911 og í hans stjórnartíð jókst 

framleiðsla og eftirspurn eftir vörum umtalsvert. Í langri valdatíð hans jók hann 

sérstaklega eftirspurn í þungaiðnaði, en það leiddi af sér eftirspurn eftir námugrefti, 

bættar járnbrautasamgöngur, og eflingu í byggingariðnaði. Á þessu tímabili jókst 

erlend fjárfesting og ríkið náði því að greiða niður skuldir sínar og ná fjárhagnum 

réttu megin við núllið. Í lok valdatímabils Porfirio voru erlendir aðilar orðnir mjög 

valdamiklir í landinu vegna eigna sinna, meðal annars hafði land indíána verið gert 

upptækt og selt til erlendra aðila. Einnig varð samdráttur í efnahagslífinu frá 1905 til 

1911 og á því tímabili voru tekin erlend lán upp á 31 milljóni punda. Árið 1911 áttu 

útlendingar 98 prósent í járnbrautafyrirtækjum, 97,5 prósent í olíufyrirtækjum og 97,4 

prósent í námufyrirtækjum. Mest af þessu var í eigu Bandaríkjamanna, en þrátt fyrir 

mikla erlenda fjárfestingu í landinu var mikið hatur í garð Kínverja í norðurhluta 

landsins og á þeim svæðum þar sem Bandaríkjamenn og Bretar áttu fjárfestingar.  

1.1.4 Mexíkóska byltingin 
Francisco I. Madera kom á fót samtökum smábænda og miðstéttarfólks og stóð að 

byltingu í landinu en var svo tekinn af lífi árið 1910. Í 1910 byltingunni náðist í gegn 

ný stjórnarskrá og leystar voru upp ýmsar óskilvirkar lénsskipulags- ríkisstofnanir. 

Nýja stjórnarskráin tryggði ókeypis menntun, smábændur fengu land sitt aftur, hún 

takmarkaði eignarrétt við ákveðið hámark, kom á fót 48 stunda vinnuviku og 

lágmarkslaunum, og tryggði konum og verkamönnum jafnan rétt og öðrum.  

Mexíkóska byltingin leiddi einnig til stöðugleika í stjórnmálum og í framhaldi af því 

var komið á fót stjórnmálaflokki sem fór einn með öll völd í landinu, Partido 

Revolutionario Independiente (PRI) (The Indipendent revolution party). Sem síðan þá 

hefur meira og minna farið með öll völd í landinu til dagsins í dag.  

 

Í kjölfar byltingarinnar fór þungamiðja efnahagslífsins að snúast, færast úr landbúnaði 

og yfir í iðnaðar- og þjónustustörf. Landsframleiðslan fimmfaldaðist. Nýtt áveitukerfi 

gerði Mexíkó kleift að vera sjálfbært með matvæli og gat einnig útvegað iðnaðinum 

hráefni. Mikilvægi námuiðnaðar minnkaði í kjölfarið, fyrir utan stál stóð önnur 

námuvinnsla í stað. Járnbrautateinar fóru úr 431 mílu árið 1925 í 30.000 mílur árið 

1960. Segja má að efnahagsframfarir í Mexíkó hafi verið vegna þess að litið var 

framhjá hagsmunum láglaunamanna og verkamanna. Mexíkó var einnig með mikið af 
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erlendum lánum útistandandi sem og erlenda aðila sem réðu yfir mest allri tækni sem 

var til staðar í landinu. Innra skipulag landsins var einnig mjög óskilvirkt þar sem því 

var stjórnað af hverju fylki fyrir sig, þ.e olíuiðnaði, lestarkerfinu, rafmagnsveitum 

os.frv. Fólksfjöldasprengja kom einnig harðlega niður á menntakerfinu og hafði 

einnig mikil áhrif á verkalýðsstéttina vegna lögbundinna lágmarkslauna og vegna 

kvaða um að fyrirtæki þurfi að deila ákveðinni upphæð af hagnaði með 

starfsmönnum. Vegna þess að einungis einn stjórnmálaflokkur var við völd ríkti 

ákveðinn stirðleiki í stjórnkerfinu og varð það til þess að letja frekari vöxt og þróun í 

landbúnaði og skipulag verkalýðsstéttarinnar. Plutarco Elías Calles sem gegndi 

embætti forseta landsins frá 1928-1934 kom á ýmsum umbótum í landinu, hann setti 

af stað átak í verkefnum í almenningsþágu t.d byggingu vega og áveitukerfis. Calles 

stokkaði upp lóðaskipulag og úthlutaði átta milljón hekturum af landi, hann kom á 

stjórnmálalegu sambandi við verkalýðshreyfinguna, hækkaði framlög til mennta- og 

heilbrigðismála og lét einnig leggja skólplagnir til að bæta hreinlæti. Þrátt fyrir að 

Calles hafi komið öllu þessu í gegn hægði á lóðaúthlutun í lok kjörtímabils hans og 

einnig festi sig í sessi spilling í öllum félagslegum kerfum. Verkalýðshreyfingin 

komst til mikilla áhrifa og hóf að beita ýmsum kúgunum í sína þágu og það varð 

einnig til að draga úr vinsældum forsetans sem var svo handtekinn og vísað úr landi 

1936 af arftaka hans Lázaro Cárdenas. 

1.1.5 Þjóðernisstefna Mexíkó 
Þrátt fyrir að kapítalísk viðhorf héldu áfram að gilda í Mexíkó var ýmislegt gert sem 

stuðlaði að útþenslu ríkisvaldsins og meiri þátttöku ríkisins í atvinnulífinu. Næsti 

forseti var Lázaro Cárdenas frá 1934-1940 og átti hann stærstan þátt í 

ríkisvæðingunni. Það helsta sem var ríkisvætt voru símafyrirtæki, bankar og ýmis 

iðnaðarfyrirtæki. Afleiðingin af þessu var sú að þetta latti einkaframtakið og einnig 

stuðlaði ríkið að óhliðhollri samkeppni á kostnað alþjóðlegrar samkeppni.  

Cárdenas kom á fót stofnun sem gerði ýmsar umbætur í landbúnaðar- og 

verkalýðsmálum, hann jók framlög til menntunar og kom á góðu sambandi við 

samtök smábænda og verkalýðsfélög. Í framhaldi af því tókst honum að gera upptæk 

af einkaaðilum gríðarleg landsvæði og útdeildi 49 milljónum hektara aftur til 

smábænda sem voru hliðhollir stjórninni. Cárdenas endurskipulagði einnig 

verkalýðsfélög og útvegaði fjármagn frá ríkinu til bygginga á þorpsskólum. Stærsta 

verkið hans var eignarnám á olíufyrirtækjunum sem bandarískir og evrópskir 
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fjárfestar áttu og sameinaði hann 17 olíufyrirtæki í eitt ríkisfyrirtæki. Cárdenas var 

sérstaklega umhugað um félagslegar umbætur og stórbætti hann 

almannatryggingakerfið en honum tókst ekki að hækka raunlaun vegna 7,3 prósent 

verðbólgu. Undir lok kjörtímabilsins játaði hann fyrir þinginu að allar þær 

efnahagslegu umbætur sem hefðu átt sér stað í landinu bitnuðu aðallega á þeim lægst 

launuðu. Í seinni heimsstyrjöldinni jókst gríðarlega eftirspurn eftir iðnaðarvörum frá 

Mexíkó og átti það stóran þátt í að bæta hag landsins. 

 

Árið 1942 skrifaði Cárdinas undir samning sem heimilaði mexíkóskum verkamönnum 

að vinna norðan landamæranna í Bandaríkjunum og urðu afleiðingarnar af því miklir 

fólksflutningar til iðnaðarhverfa í sunnanverðum Bandaríkjunum.  

 

Miguel Alemán Valdés var forseti frá 1946-1952 og hefur hann iðulega verið nefndur 

upphafsmaður að Mexíkó nútímans, hann stórefldi iðnað og betrumbætti innri 

byggingu landsins. Alemán fjárfesti mikið í almannaþágu og þá sérstaklega í 

rafmagnsveitum, áveitukerfum og vegaframkvæmdum. Með aukinni uppbyggingu 

efnahagsins stækkaði millistéttin, einnig byrjaði ferðamannaiðnaður að þróast á þessu 

tímabili.  

 

Stjórnvöld voru íhaldssöm og héldu launum langt undir verðbólgunni, þegar verkföll 

brutust út var herinn sendur á vettvang til að brjóta þau niður, einnig fór að bera á 

verulega umfangsmikilli spillingu hjá stjórnvöldum.  

Adolfo Ruiz Cortines var forseti frá 1952-1958, hann var helst þekktur fyrir tilraunir 

sínar til að berjast gegn spillingu hjá stjórnvöldum, einnig reyndi hann að koma á 

stöðugleika í efnahagsmálum landsins og hann stórbætti landbúnaðarframleiðslu með 

nýju áveitukerfi. Ríkisstjórn Cortines var þó aðallega minnst fyrir gengislækkun á 

pesóanum. Erlend fjárfesting jókst umtalsvert á tímabilinu, aðallega eftir 

gengislækkun á pesóanum.  

 

Adolfo López Mateos var forseti frá 1958-1964, hann endurbætti þjóðvegakerfið, 

stórbætti rafmagnsframleiðslu og stækkaði einnig Mexíkóska menntakerfið. Í tíð 

Mateos jukust umsvif ríkisvaldsins umtalsvert og ríkið keypti upp mörg erlend 

fyrirtæki, sérstaklega kanadísk og bandarísk rafmagnsfyrirtæki, einnig bætti hann 

umtalsvert menntakerfi landsins með tilheyrandi kostnaði. Hann jók fjárframlög til 
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heilbrigðismála þar sem heilbrigðiskerfið þurfti að berjast við berkla, mænusótt og 

malaríu. Hann setti á fót kerfi sem aðstoðaði lágtekjufólk að eignast eigið húsnæði og 

setti viðauka í stjórnarskrána sem skyldaði verksmiðjur og framleiðslufyrirtæki til að 

deila ákveðnu hlutfalli af hagnaði með verkamönnum. (Þessi regla er ennþá í gildi, 

10% af hagnaði þarf að deila með verkafólkinu.) 

 

Gustavo Díaz Ordaz var forseti 1964-1970, hann kom á fót kerfi sem veitti 

landbúnaðinum fjárhagsaðstoð úr ríkissjóði. Á kjörtímabilinu var hagvöxtur um 6 

prósent til langs tíma, hann jók framlög til menntamála og endurnýjunar á skipulagi 

borga. Þrátt fyrir góðan árangur í efnahagsmálum er hans einna helst minnst fyrir að 

hafa sigað vopnuðum sveitum á stúdentamótmæli við Tlatelolco sem endaði með 

blóðbaði árið 1968.  

1.1.6 Týndu árin 
Luis Echeverría Alvarez var forseti frá 1970 til 1976, þá tók við Jóse López Portillo, 

þeir voru báðir þekktir fyrir tímabil mikillar spillingar og þá aðallega í tengslum við 

efri stéttir þjóðfélagsins. Echeverría lenti í töluverðum fjárlagahalla sem leiddi til 

mikillar verðbólgu og varð það til þess að fjármagnseigendur fóru úr landi með 

umtalsverða fjármuni. 

 Portillo var forseti yfir mesta uppgripatímabilið í olíuiðnaði í Mexíkó og leiddi það til 

mikils en þó óskipulegs vaxtar í efnahag landsins, þrátt fyrir þetta fylgdu þessu einnig 

gríðarlega mikil erlend lán. Þetta tók enda í olíukreppunni 1981 og byrjaði fjármagn 

þá að streyma úr landi og þessu fylgdu einnig erfiðleikar við afborganir af erlendum 

lánum. Portillo neyddist til að lækka gengi pesóans um 40 prósent og stjórnvöld 

tilkynntu að þau þyrftu að fresta greiðslu af erlendum lánum. Hann ríkisvæddi banka 

sem höfðu verið í einkaeigu og tók sjálfur að stjórna gengi pesóans. Eftir kjörtímabil 

hans hugleiddu stjórnvöld að ákæra hann fyrir spillingu. Þó að spillingin hefði 

viðgengist í langan tíma áður en hann settist í forsetastólinn og einnig jókst spillingin 

gríðarlega þegar peningarnir streymdu inn í bankana í olíuuppsveiflunni. Tekjur af 

olíusölu voru aðalástæðan fyrir auknum lántökum en eftir að olíuverðið hrundi sátu 

Mexíkóar eftir stórskuldugir og innra skipulag landsins var stórlega ábótavant.  

Mexíkóar tala um 8. áratuginn sem týndu árin. Á þeim tíma ríkti gríðarleg spilling, 

mikill fjárlagahalli, mikið atvinnuleysi, vaxandi fólksfjöldi, léleg og lítil 

landbúnaðarframleiðsla, mikil verðbólga, og miklar gengisfellingar, allt þetta lagðist á 
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eitt til að gera lífsskilyrðin sem verst og olli mikilli óánægju hjá fólkinu. Afleiðingar 

af þessu voru þær að erlendar fjárfestingar í landinu hættu og innflutningur á 

neysluvörum hætti einnig. Fyrirtækin í landinu gátu ekki staðið undir framleiðslu til 

útflutnings þannig að þjóðin treysti eingöngu á olíusölu til að fá gjaldeyristekjur til 

fjármögnunar á innflutningi og tækjakosti. Árið 1987 var verðbólga í Mexíkó 159 

prósent og fjárlagahallinn var 15 prósent af vergri landsframleiðslu. Vegna þessarar 

gríðarlegu verðbólgu sendi efnað fólk feikileg auðæfi úr landi. 

 

Gríðarlegt skuldafen er svo sem ekki nýtt vandamál hjá mexíkóska ríkinu. Fjárfestar 

reyndu á þessu tímabili að auka eigið fé til að safna sem minnstu af skuldum. 

Fyrirtæki í einkageiranum fóru að kaupa aftur skuldir með afslætti. Á meðan olíuverð 

hélst hátt og olíuiðnaðurinn blómstraði var allur annar iðnaður sem og landbúnaður 

vanræktur. Síðan þá hefur iðnaðurinn og landbúnaðurinn verið í enduruppbyggingu, 

reynt hefur verið að draga úr útgjöldum ríkisins, stemma stigu við spillingu og standa 

skil á afborgunum til lánadrottna. 

1.1.7 Enduruppbygging fjárhagsins í Mexíkó 
Miguel de la Madrid varð forseti árið 1982 aðeins mánuði eftir að Mexíkó hafði 

vanrækt afborganir af erlendum lánum. Efnahagurinn náði sér örlítið á strik þar sem 

hann beitti strangri efnahagsstefnu vegna þrýstings frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. 

Madrid gerði samning við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og endurskipulagði allan fjárhag 

landsins. Þrátt fyrir að enginn vöxtur hefði átt sér stað í efnahagslífinu frá janúar til 

október 1998 þá féll verðbólga úr 15 prósentum niður í 1 prósent. 

 

Carlos Salinas de Gortari var kjörinn forseti árið 1988, þær kosningar voru sögulegar 

þar sem aldrei áður hafði forseti frá PRI verið kjörinn með eins fáum atkvæðum, en 

nýstofnaður flokkur, Þjóðernisdemókrataflokkurinn (FDN), hafði veitt þeim harða 

samkeppni. Salinas stakk upp á að leggja frekari áherslu á að ná meiri árangri í 

milliríkjaviðskiptum heldur en að greiða af erlendum lánum. Hann gaf einnig loforð 

um að nútímavæða efnahaginn, meira lýðræði og nýjar áherslur í skiptingu auðsins. 

Hann opnaði Mexíkó fyrir erlendri fjárfestingu, meðal annars með því að létta á 

bankareglum, selja ríkisfyrirtæki og fela einkafyrirtækjum byggingarverkefni í þágu 

hins opinbera. Frá 1988-1990 fékk Mexíkó 80 milljarða dollara frá erlendum 

fjárfestum.  
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Þegar Salinas tók við embætti var atvinnuleysi mikið, erlendar skuldir voru 105 

milljarðar dollara, útflutningur var lítill og það ríktu mikil vandamál vegna 

fíkniefnaviðskipta. Vegna strangrar stjórnunar Salinas á bæði launum og verðlagi 

tókst honum að halda verðbólgu undir 20 prósentum og einnig vann hann sér hylli 

fólksins með handtöku spillts verkalýðsforingja sem einnig var stór fíkniefnabarón. 

Salinas reyndi að endurbyggja efnahag landsins og hvatti hann til erlendrar 

fjárfestingar með því að endurskoða lög um inn- og útflutning sem og önnur lög. Lög 

sem brutu upp einokun ríkisvaldsins og einkavæðingin eftir byltinguna færðu Mexíkó 

í átt til nútíma viðskiptaumhverfis. Í kjölfar þess litu erlendir fjárfestar á Mexíkó sem 

áhugavert land til fjárfestingar, sérstaklega eftir að lög sem takmörkuðu eignaraðild 

útlendinga við 49 prósent voru afnumin.  

 

Hagvöxturinn var 3 prósent árið 1989 og verðbólgan féll niður í 20 prósent úr 114 

prósentum 1988, skuldir í einkageiranum féllu úr 23 milljörðum dollurum 1982 í 10 

milljarða dollara 1988. 

 

Á meðan fjárlagahalli ríkti árið 1982 upp á 7 prósent af þjóðarframleiðslu þá var 

ríkissjóður núna rekinn með afgangi. Eftir að Salinas tók við embætti hafa skuldir í 

opinbera geiranum verið minnkaðar, ríkisfyrirtæki hafa þurft að hækka verð afurða 

sinna, flestum niðurgreiðslum hefur verið hætt og árið 1989 voru innflutningstollar 

afnumdir og tollar voru minnkaðir niður í 20 prósent til að efla erlenda fjárfestingu.  

Árið 1992 var verðbólgan 15 prósent og jafnvægi var komið á efnahagslífið. 

Hagvöxtur var 3,5 prósent að frádreginni verðbólgu, sem benti til mikillar erlendrar 

fjárfestingar og útflutnings fyrir utan olíuútflutning. Salinas fylgdi strangri 

peningamálastefnu og seðlabankinn hélt vöxtum lágum til að koma í veg fyrir 

óhóflega hækkun pesóans. Útgjöld ríkisins voru minnkuð í staðinn fyrir að hækka 

skatta og niðurgreiðslum til óhagkvæmra einkafyrirtækja var hætt, reynt var að draga 

úr taprekstri ríkisfyrirtækja og reynt var að komu í veg fyrir pólitíska greiðasemi. 

Samkomulag á milli atvinnurekanda og verkalýðsfélaga komu í veg fyrir hækkun 

verðlags og launa, undir eftirliti frá ríkinu, og atvinnurekendur, verkalýðsfélög og 

fulltrúar ríkisins komu saman og gerðu samninga til að koma í veg fyrir pólitískt 

umrót og skipulagða mótspyrnu. Eftir því sem verðbólgan hjaðnaði var smátt og smátt 
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dregið úr verðlagseftirliti og er það liður í stefnu stjórnvalda að láta markaðslögmál 

ákveða verðlag og laun. 

 

Útflutningur frá Bandaríkjunum til Mexíkó jókst á árunum 1987-1990 úr 14,6 

milljörðum dollara í meira en 28,4 milljarða. Bandaríska viðskiptaráðuneytið áætlar 

að einn milljarður dollara í útflutningi frá Bandaríkjunum til Mexíkó skapi 22.000 

störf í Bandaríkjunum, þannig að talið er að meira en 600.000 störf í Bandaríkjunum 

séu tengd útflutningi til Mexíkó.  

 

Það sem helst hefur stuðlað að gríðarlegum árangri Salinas er að nota tekjur landsins 

til að greiða niður skuldir en ekki eyða þeim í neyslu, með því lækkaði hann 

vaxtabyrði ríkisins. Hann hætti niðurgreiðslum til ríkisfyrirtækja í taprekstri, notaði 

sparifé ríkisins til aðstoðar fátækum þar á meðal til rafmagnsframleiðslu til sveita og í 

almennar hreinlætisaðgerðir.  

 

Endurbætur á skattakerfinu settu einnig mark sitt á kjörtímabil Salinas, hann gerði 

átak í að handsama skattsvikara og með því jukust skatttekjur umtalsvert. Tekjuskattur 

einstaklinga var lækkaður úr 60 niður í 35 prósent, skattur á fyrirtæki var lækkaður úr 

43 niður í 35 prósent og virðisaukaskattur var lækkaður úr 15 og niður í 10 prósent. 

1.1.8 Framtíðarhorfur 
Í Mexíkó er markaðurinn langt frá því að vera einsleitur og það er mikill munur á 

milli fylkja og einnig mikil stéttaskipting bæði til borga og sveita. Samt sem áður fer 

millistéttin ört stækkandi.  

Mexíkó sækir stöðugt inn á alþjóðlega markaði og árangurinn af því er að mörg erlend 

fyrirtæki hafa byrjað starfsemi í Mexíkó og einnig er mikið um einkaumboð. Á 

fyrirtækjamarkaði í Mexíkó, líkt og annars staðar í Latnesku-Ameríku, hafa lítil og 

millistór fyrirtæki verið ríkjandi, ólíkt vestrænum iðnríkjum og er þá framleiðslan 

ekki miðuð við umfangsmikla fjöldaframleiðslu.4

4 Candace Bancroft McKinniss, EdD. Arthur A. Natella Jr, Phd. 1994 bls 19-32 
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1.2 Umrót í stjórnmálum Mexíkó á síðustu árum 
 
Síðustu áratugi hafa stjórnvöld í Mexíkó tekið erfiðar og þungbærar en samt sem áður 

nauðsynlegar ákvarðanir sem taldar eru tryggja fjárhagsstöðu Mexíkó til framtíðar. 

Fyrst var landið opnað fyrir erlendri fjárfestingu 1990 og efnahagsumbætur sem 

gerðar voru samfara því. Síðan var það sem kallast skrefið að alvöru lýðræði, árið 

2000, en það var þá sem 70 ára valdatíð stjórnmálaflokksins PRI (Institutional 

Revolutionary Party) lauk, þegar forseti frá PAN (National Action Party) náði kjöri. 

Það leikur ekki nokkur vafi á því að þessar umbætur hafa verið þjóðinni allri til góðs 

og sést það best á batamerkjum í efnahagslífinu.  

Breytingar eru sjaldan auðveldar og sumir hlutar fjármálageirans og þjóðfélagsins 

halda áfram að berjast í bökkum þrátt fyrir nýja skipan.  

 

Helstu áskoranir Mexíkó liggja í því að byggja á þeim árangri sem náðst hefur með 

frjálsum mörkuðum og lýðræði til að sannarlega allir í þjóðfélaginu hagnist á nýja 

skipulaginu. 

1.2.1 Efnahagur Mexíkó 
Fjölflokkakerfið í Mexíkó þyrfti að finna betri leiðir til að deila völdum og taka 

mikilvægar ákvarðanir. Það er óumdeilt að Mexíkó hefur nú þegar tekið nauðsynleg 

skref til að byggja fjárhag landsins á traustum grunni. En ætli landið að vera 

samkeppnishæft við aðrar framúrskarandi þjóðir á alþjóðamarkaði, svo sem Kína, þá 

er brýnt að gera frekari efnahagsumbætur.  

Þar sem kjörtímabilið er hálfnað hefur forsetinn Vicente Fox áttað sig á hversu 

erfitt starfsumhverfi það er að hafa ekki meirihluta á þingi bak við sig. Forsetinn 

tilheyrir PAN en PRI er ennþá með meirihluta þingsæta. Þær aðstæður gera það að 

verkum að tillögur hans og lagabreytingar sem hann hefur lagt fram hafa verið 

útþynntar, breytt umtalsvert eða afdráttarlaust hafnað. Það dregur úr trúverðugleika 

hans á að hann nái að uppfylla kosningaloforðin. Ef ekki næst grundvöllur til 

samninga um þau mál sem fara í gegnum þingið er hætta á að landið verði í pólitískri 

gíslingu í tvö ár í viðbót. 

 Efnahagur landsins er á góðri leið fyrir framtíðarvöxt og er til þess fallinn að 

draga úr óstöðugleika. Samt sem áður eru enn vandamál fyrir hendi, gríðarleg verslun 

við Bandaríkin og sveiflur í olíuverði gera það að verkum að efnahagslífið er 



18

flöktandi og má ekki við miklum hnökrum. Í heildina litið þá hefur sú stefna að opna 

landið fyrir erlendri fjárfestingu sem byrjað var á fyrir 20 árum ekki sýnt nein merki 

um samdrátt. Því má meðal annars þakka þær markaðsaðstæður sem sköpuðust með 

tilkomu NAFTA.  

 Erlend fjárfesting og útflutningur heldur áfram að vera aðal drifkraftur í 

efnahagslífi landsins. NAFTA hefur verið mun meiri drifkraftur fyrir efnahagslífið 

heldur en upphafsmenn þess þorðu að vona. Þrátt fyrir að það hafi átt sér stað miklar 

þrætur á milli aðildarlanda þá heldur samningurinn samt áfram að vera drifkraftur 

fyrir bættari kjörum í Mexíkó. 

Þrátt fyrir allar hindranir þá eru fjárfestar og fólk í viðskiptalífinu sem og almenningur 

verulega bjartsýnir á að Mexíkó hafi steypt grunn að framtíðarhagsæld landsins. 

1.2.2 Pólitík í Mexíkó   
Í lok árs 2003 var forsetinn Vicente Fox hálfnaður með kjörtímabil sitt, en hann var 

ennþá í baráttu við að ná fram stöðugleika á þinginu. Helstu vandamál Vicente Fox 

eru að hann er með langan lista af óuppfylltum kosningaloforðum sem hann nær ekki 

meirihluta fyrir á þingi. Einnig er snemmbúin kosningabarátta farin að setja svip á 

kjörtímabil hans.  

 Í gegnum tíðina hefur ákveðin hrynjandi einkennt kjörtímabil forseta; fyrstu 

tvö árin hafa farið í að gera verkefnaáætlun, þriðja og fjórða árið hefur mestu af 

áætluninni verið komið í verk, á fimmta árinu reynir stjórnin að klára þau verkefni 

sem þegar eru hafin. Sjötta og síðasta árið er sitjandi forseti ekki svo mikið í 

sviðsljósinu lengur þar sem athyglin beinist að þeim sem keppa um að verða næsti 

forseti. Ekkert af þessu hefur átt við í stjórnartíð núverandi forseta Vicente Fox. 

1.2.3 Valdastaða í Mexíkó 
Kosningarnar 2003 opnuðu fyrir nýtt lýðræði í Mexíkó. En þremur árum seinna 

stendur þetta nýja lýðræði fyrir samskonar vandamálum og voru áður. Skilningur 

manna er sá að kerfið sé ekki til þess fallið að uppfylla daglegar þarfir fólksins vegna 

óskilvirkni. Þessar pólitísku breytingar fólust í því að endi var bundinn á 70 ára 

valdatíð PRI. Nýja lýðræðið er takmarkað vegna þeirra stjórnarflækju sem það er í, af 

þeim sem hlutverki hafa að gegna í stjórnkerfinu, flóknu samningaferli til að fá mál 

samþykkt og vegna þess aðgerðarleysis sem áður átti sér stað í stjórnkerfinu. Það 

hefur breytt forsetavaldinu og dregið úr því án þess að nokkuð annað hefur komið í 

staðinn.  
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Þau vandamál sem forsetinn stendur helst frammi fyrir eru þau að hann hefur 

ekki meirihluta þingsins á bak við sig, hvorki í neðri deild þingsins né í efri deild. 

Þrátt fyrir að forsetinn njóti mikilla vinsælda skilar það sér ekki í auknu fylgi til 

flokksins. Sú staðreynd að hann nái ekki að uppfylla kosningaloforðin vegna andstöðu 

þingsins hefur dregið talsvert úr trúverðugleika PAN flokksins. Tilkoma þessa nýja 

lýðræðis hefur ekki uppfyllt væntar breytingar í atvinnulífinu, fátækt, öryggi 

þegnanna, menntamálum, og spillingu. Staðnaður efnahagur hefur leitt til aukins 

atvinnuleysis og fjárhagslegs óöryggis. Kannanir sýna að almenningur hefur misst 

trúna á að atkvæði hans leiði til breytinga og að stjórnmálaflokkar séu virkilega að 

gæta hagsmuna þess.Enginn stjórnmálaflokkur virðist gefa fólki von um að skila 

einhverjum breytingum fyrir landið.  

 6. júlí 2003 voru þingkosningar í landinu þar sem kosið var 500 fulltrúa til 

neðri deildar þingsins. Niðurstöður þessarar kosninga urðu þær að enginn einn flokkur 

náði hreinum meirihluta á þingi. Flokkur forsetans PAN missti 24% sæta meðan báðir 

helstu keppinautarnir PRI og PRD (Party of the Democratic Revolution) juku 

sætafjölda sinn um 7% og 75%. Úrslit kosninganna voru þau að PRI hefur náð 

leiðandi afli í neðri deild þingsins og einnig í efri deildinni þrátt fyrir að vera ekki 

með hreinan meirihluta í hvorugri deildinni. 

 Hægur efnahagsvöxtur og vanhæfni forsetans til að koma málum í gegnum 

þingið og standa við kosningaloforðin eru talin vera helstu skýringarnar á þverrandi 

stuðningi við PAN. 

 Þegar er of snemmt að spá fyrir um pólitískar afleiðingar af hinu nýja lýðræði 

og þátt þess í umbótum landsins. Reynsla síðustu fjögurra ára bendir til þess að 

barátta forsetans til að koma áætlunum sínum í gegn verði erfið. Frekari 

samningaviðræður þurfa að koma til á milli forsetans og andstæðinga hans á þinginu 

og mun það væntanlega leiða til þess að forsetinn mun ekki koma öllum 

umbótaáætlunum í gegn. Viðvarandi spenna ríkir á þinginu og telja 

stjórnmálaskýrendur að þetta ástand komi niður á PAN flokknum og að hann tapi 

fylgi en aftur á móti styrkist andstæðingar forsetans við þetta.  

 Vegna þeirrar togstreitu sem skapast hafði á milli þingsins og forsetans, gerði 

forsetinn breytingar í starfsskipulagi sínu og nú reynir hann að semja við þingið um 

þau mál sem hann vill fá í gegn. Forsetinn endurskipulagði og stokkaði upp 

samstarfshóp sinn og nánustu samstarfsmenn þar á meðal marga áhrifamenn innan 

PAN flokksins. 
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Ekki hefur allt mistekist sem forsetinn hefur gert. Ríkisstjórnin hefur gert 

ýmsar umbætur í fjármálageira landsins þar á meðal að bæta rétt lánveitenda og skýra 

lagareglur er varða réttindi lánveitenda og lántakenda. Árið 2002 samþykktu 

stjórnvöld upplýsingalög sem auka gegnsæi og bæta endurskoðun ýmissa stofnana. 

Svipað var gert í byrjun árs 2003 þegar stjórnvöld komu á fót kerfi til að minnka 

skrifræði, og á að klárast 2006. 

1.2.4 Þingkosningarnar og stjórnmálaflokkarnir 
Í kosningunum 2003 voru afleiðingarnar þær að mismunandi stjórnmálaöfl stjórnuðu 

á landsvísu og í sveitarstjórnum. Það vakti samt athygli að kosningaþáttaka var 

óvenjudræm en hún var eingöngu 42% og er það minnsta þáttaka síðustu 5 kosninga. 

Könnun eftir kosningarnar sýndi að ásæður þessarar dræmu þáttöku voru að fólk taldi 

lýðræðið ekki hafa skilað þjóðfélaginu þeim breytingum sem búist hafði verið við. 

Þetta hefur valdið mikilli óánægju með Vicente Fox forseta. Könnuninn sýndi einnig 

að fólk taldi stjórnmálaflokka og þingið helst standa í vegi fyrir lýðræðislegum 

umbótum sem hefur verið lofað í gegnum tíðina.  

 Flokkur forsetans PAN fékk einungis 32,8% atkvæði  sem var 5% minna en 

árið 2000 og misstu þeir 50 sæti í 500 sæta neðri deild þingsins og eru með 153 sæti. 

PAN vann tvær af sex ríkisstjórastöðum og einnig töpuðu þeir borgarstjórnarmanni í 

Mexíkóborg. Fylgismissir PAN var í beinu sambandi við sterka endurkomu hinna 

stjórnmálaflokkanna PRI og PRD. Síðasti kosningaósigur hefur höggvið stórt skarð í 

flokkinn og ríkir þar hálfgerð sundrung og innri átök. Til að reyna að lægja öldurnar í 

kringum flokkinn og til að reyna að auka tiltrú almennings á flokknum hafa leiðtogar 

flokksins lýst fullum stuðningi við Vicente Fox forseta.  

 Segja má að kosningarnar 2003 hafi verið endurkoma PRI en þá fengu þeir 

36,9% atkvæða en þar af fóru 13% til samstarfsflokks þeirra PVEM (Green Party). 

Þrátt fyrir miklar innri deilur og að flokkurinn hafi fengið 4,5 milljónum færri atkvæði 

heldur en 2000 þá er PRI samt ennþá mjög sterkur á landsvísu. Flokkurinn bætti við 

sig 15 nýjum þingsætum og hefur þar með 224 í neðri deild þingsins og hefur þar með 

ráðandi stöðu þar. Einnig fékk PRI fjórar af sex ríkisstjórastöðum í sinn hlut.  

 Samt sem áður hefur fylgi PRI haldið áfram að dala og er flokkurinn ekki 

alveg búinn að endurskipuleggja starfsemi sína og á ennþá í innbyrðis átökum og er 

fylgi flokksins mjög svæðisbundið.  
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Með 18,8% atkvæða náði PRD að styrkja stöðu sína umtalsvert og juku þeir 

sæti sín á þinginu um 44 og voru þá komnir með 95 sæti í heildina. Þau fáu þingsæti 

sem flokkurinn fékk í kosningunum 2000 endurspeglaði aðallega lélega 

kosningabaráttu og samstarf með mörgum smáum og óvinsælum flokkum. Helsti 

stuðningur við flokkinn er að mestu bundinn við 6 af 32 fylkjum. 

 Helsti sigurvegari kosninganna 2003 var borgarstjóri í Mexíkóborg Andrés 

Manuel López Obrador. Hans persónulegu vinsældir leiddu flokkinn til sigurs og við 

það vann PRD flokkurinn hreinan meirihluta í borginni. López Obrador stefndi á 

forsetakosningar 2006 og hafði hann fylgi í það en nýlega var létt af honum friðhelgi 

og mun hann verða sóttur til saka fyrir mútumál og gerir það út af við forsetaframboð 

hans. 

1.2.5 Framtíðin: Yfirsýn yfir 2006 
Mexíkó er þróunarland í hálfgerðri hnignun og miklum ójöfnuði. Árleg meðallaun á 

íbúa eru tæplega 400.000 ísl. kr. Hið nýkjörna þing hefur metnað fyrir því að 

endurbyggja fjárhag landsins með það að markmiði að auka hagvöxt, framleiðslu og 

laða að erlenda fjárfestingu. Helsti lykillinn að settum markmiðum er vinnuafl, orka, 

rafmagn og fjárhagslegt frumkvæði.  

 Í komandi forsetakosningum árið 2006 geta Mexíkóar vænst breytinga frá 

þeirri pólitísku tregðu sem hefur fylgt því að þingmeirihluti og forseti komi ekki frá 

sama flokki. Forsetinn fær annað tækifæri til að koma á lýðræðislegum umbótum. 

Báðir stjórnarandstöðuflokkarnir PRI og PRD hafa aukið líkur sínar á að komast í 

forsetastól verulega. Til þess að gera það verða þeir að styðja sum frumvörp forsetans 

um lýðræðislegar endurbætur til að virðast ekki hindra framfarir til eigin hagsmuna. 

Bæði PRI og PRD munu því hugsanlega vinna með PAN og samþykkja sum 

frumvörp forsetans eftir að hafa samið um þær breytingar sem þeir vilja gera.5

5 American Chamber Mexico. 2003. 
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2 Fyrirtækjarekstur í Mexíkó  
 

Leiðbeiningar um stofnun fyrirtækis samkvæmt Bancomext sem finna má á heimasíðu 

þeirra. 

 

Á vefsíðu “Bancomext” eru stuttar leiðbeiningar um stofnun og uppsetningu 

fyrirtækis í Mexíkó. Ekki eru öll atriðin endilega skylda, heldur er markmiðið með 

leiðbeiningunum að kynna þau skref sem þarf að taka í ferlinu og meta lauslega 

kostnað og tíma sem í þetta fer.  

 

Aðferðir 

Líkt og í öllum öðrum löndum þá eru mismunandi aðgerðir sem þarf að fara í gegn 

um með stjórnvöldum áður en stofnað er fyrirtæki í Mexíkó. Tilgangurinn með þessu 

ferli er að tryggja rétt nýrra fyrirtækja og líka að upplýsa almenning um fyrirtækin 

sem þeir myndu hugsanlega skipta við. Það eru þrjú megin ferli sem þarf að fara í 

gegn um: eitt með yfirvöldum frá ríkinu, annað frá yfirvöldum sveitarfélags eða fylkis 

og eitt með einkaaðilum (ekki nauðsynlegt).  

 

Öllum skilyrðum sem sett eru af alríkisyfirvöldum, hverju fylki fyrir sig og 

sveitarfélagi verður að hlýða en einkaaðilar koma frekar með tillögur. Þessar 

leiðbeiningar falla eingöngu undir skilyrði sem alríkisyfirvöld, fylki eða 

staðaryfirvöld setja.  

 

Bancomext mælir eindregið með ráðningu lögfræðifyrirtækis og bókhaldsfyrirtækis, 

að minnsta kosti í byrjun uppsetningarinnar. Slík fyrirtæki gætu hæglega stjórnað og 

skipulagt uppsetningu miðað við þá áætlun sem hver og einn hefur. Nægjanlegt væri 

þá fyrir þann aðila sem hyggst setja upp fyrirtæki í Mexíkó að leggja sína áætlun fyrir 

þessa fagaðila og þeir sjá um að koma henni í framkvæmd. Einnig væri það til bóta ef 

tengsl væru á milli bókara og lögfræðifyrirtækisins þannig að þeir gætu borið saman 

bækur sínar. Gengi þeim þannig betur að ráðleggja viðskiptavinum sínum hver besta 

leiðin væri og einnig hvernig tegund fyrirtækis best væri að stofna í samræmi við 

markmið.  
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Innganga og viðskiptahættir í Mexíkó 

Hægt er að fara til Mexíkó með eða án vegabréfsáritunar sem ferðamaður en það fer 

eftir frá hvaða landi viðkomandi kemur hvort nauðsynlegt sé að vera með 

vegabréfsáritun eða ekki. Til að stunda atvinnurekstur í Mexíkó er hins vegar 

nauðsynlegt að vera með sérstaka viðskipta-vegabréfsáritun og skiptir þá engu frá 

hvaða landi viðkomandi kemur. Vegabréfsáritun til að stunda viðskipti heimilar 

viðkomandi að koma til Mexíkó og stunda þar viðskipti og atvinnurekstur. 

 

Hægt er að fá viðskipta-vegabréfsáritun í öllum sendiráðum Mexíkó erlendis. Öll 

sendiráð sjá um að veita slíka þjónustu.  Einnig eru ræðismannsskrifstofur í öllum 

stærri borgum í heiminum. Til að fá viðskipta vegabréfsáritun verður að fylla út 

umsóknareyðublað og greiða fyrir það 99 USD og venjulega tekur það um 24 tíma að 

fá það í gegn. 

Ef aðili ætlar að stunda viðskipti fyrir hönd fyrirtækis sem hann vinnur hjá gæti hann 

hugsanlega þurft umboð frá yfirmanni innan fyrirtækisins sem hefði heimild til að 

veita það. Þetta umboð verður einnig að vera staðfest af ræðismannaskrifstofu. Þetta 

er þau tvö meginferli sem fara þarf í gegnum til að öðlast rétt til að stunda viðskipti í 

Mexíkó. Einnig gæti verið nauðsynlegt að hafa samþykktir frá fyrirtækinu sem hægt 

væri að fá staðfestar með svipuðu ferli og umboðið.  

 

Að setja upp fyrirtæki 

Þessi hluti fjallar um þau skilyrði sem ríkið setur fyrir stofnun fyrirtækis í Mexíkó en 

það er ekki það fyrsta sem fara þarf í gegnum en er samt sem áður skylda.   

 

Nafn fyrirtækisins sem á að stofna þarf að öðlast samþykki og vera skráð hjá 

utanríkisráðuneytinu. (Secretariat of Foreign Relations) (SRE). Hægt er að fá 

skráninguna í gegn á 24 tímum ef viðkomandi uppfyllir öll skilyrði, en kostnaður við 

hana er um 3000 krónur. Fái viðkomandi ekki athugasemd frá ráðuneytinu verður 

fyrirtækið skráð sjálfkrafa. 

 

Allar smávægilegar breytingar á samþykktum verða að vera heimilaðar af SRE. Eftir 

skráningu hjá SRE verður að skrá fyrirtækið hjá opinberum lögbókanda. Eftir að hafa 

uppfyllt öll skilyrðin sem lögbókandinn gerir kröfur um mun viðkomandi vera 
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kominn með tilskyldar samþykktir og öll þau umboð sem nauðsynleg eru til að geta 

stofnað fyrirtæki. 

 

Eftir að samþykktir hafa verið undirritaðar mun lögbókandinn skrá það hjá “Registro 

Federal de Causantes (RFC)” og fær fyrirtækið þá sérstakt skattanúmer sem það notar 

síðar í ferlinu. (Corporation´s tax number to pay federal taxes). Einnig þarf að skrá 

það hjá skráningarstofu fjármálaráðuneytisins (SHCP).  

 

Það er skylda að skrá fyrirtækið hjá borgarsjóði eða hjá viðkomandi fylki þar sem 

fyrirtækinu verður komið á fót. Þetta er gert til að fylgja reglum skattayfirvalda á 

hverjum stað. 

 

Skrá þarf fyrirtækið hjá nálægustu SHCP skrifstofu. Öll fyrirtæki sem fela það í sér að 

útvega fjármálaþjónustu verða að vera heimiluð og skráð hjá SHCP. Ef fyrirtækið 

hyggst flytja inn vélar eða annan búnað fyrir starfsemina þarf það að fá til þess leyfi 

hjá SHCP.  

 

Það er mikilvægt að halda vel utan um skattanúmerið (RFC) þar sem þetta númer 

verður að vera til staðar við upphaf starfseminnar og öll önnur leyfi og skráning hjá 

öðrum stofnunum miðast við dagsetninguna á RFC númerinu.  

 

Öll erlend fyrirtæki þurfa að vera skráð hjá (National Registry of Foreign Investment) 

(RNIE). Eftir að hafa fengið RFC númer er allt að 30 dagar til að skrá fyrirtækið hjá 

RNIE. Þessa skráningu er hægt að framkvæma hjá “General Foreign Investment 

Department” sem er hjá fjármálaráðuneytinu. Það er skrifstofan sem RNIE heyrir 

undir og þeir fá ársfjórðungsskýrslur frá fyrirtækinu.  

 

Fjármálaráðuneytið (The Secretariat of the Economy) SE er einnig sú stofnun sem 

gefur út leyfi fyrir tímabundin og varanleg innflutningsleyfi fyrir framleiðsluvörur og 

hráefni. 

 

Þegar fyrirtæki hefur fengið skattanúmer RFC hefur það 10 daga til að kynna 

fyrirtækið fyrir heilbrigðisráðuneytinu eða umboðsaðilum þess á hverjum stað. 
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Annað skráningarferli felst í að skrá allan afgang eða leifar sem til falla vegna 

framleiðslunnar. Þetta þarf að skrá hjá umhverfisráðuneytinu og ráðuneyti 

náttúruauðlinda eða umboðsaðilum þeirra hjá yfirvöldum á hverjum stað. 

 

Ráðning starfsmanna hefur í för með sér annað skráningarferli hjá 

vinnumálaráðuneytinu (Secretary of Labor and Social Planning) (STPS). Þessi 

skráning tekur 24 tíma og komi engin athugasemd frá ráðuneytinu telst fyrirtækið 

sjálfkrafa skráð.  

 

Skrá þarf fyrirtækið og starfsmenn þess hjá almannatryggingum (Mexican Institute of 

Social Security) (IMSS) 5 dögum áður en starfsfólk er ráðið. Þegar það er gert og 

einnig fyllt út annað skráningarform er fyrirtækið sjálfkrafa skráð hjá INFONAVIT 

(sjóður til húsabygginga fyrir verkamenn).  

 

Allir erlendir starfsmenn verða að fá samsvarandi stöðu og réttindi og heimamenn 

hafa og þetta er staðfest hjá innanríkisráðuneytinu (SG). 

 

Öll fyrirtæki þurfa að vera skráð hjá eignaskráningu “Public Registry of Property and 

Commerce”. Þessi skráning er gerð af lögbókara.  

 

Ef fyrirtækið er þátttakandi eða stendur fyrir framleiðslu sem er mjög orkufrek þarf að 

skrá fyrirtækið hjá CFE (fyrir rafmagn), (Luz y Fuerza) (fyrir sérstakar 

rafmagnstengingar) og hjá Pemex (fyrir gas eða annað brennanlegt eldsneyti). Það er 

sérstaklega mælt með því að lögfræðingar og bókarar fyrirtækisins séu kunnugir 

starfsemi fyrirtækisins þannig að þeir viti hvaða skráningar er nauðsynlegt að 

framkvæma. 

2.1 SARE kerfið 
Er kerfið sem heitir á spænsku “Sistema de Apertura Rapida de Empresas” (SARE) 

(Fast Company Incorporation System) og er tilgangur þess að aðstoða við að stofna 

fyrirtæki á fljótan og áhrifaríkan hátt með samþykki og tilskildum leyfum stjórnvalda. 

Þessu kerfi var komið á fót 1.mars 2002 og er rekið af COFEMER.  

Aðalmarkmið þess er að tryggja að þau fyrirtæki sem falla undir 658 tilskylda 

mismunandi meginstarfsemi sem fram fer í Mexíkó og að þau fyrirtæki sem óska eftir 
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slíkri skráningu séu lítil eða meðalstór. Einnig er þess krafist að fyrirtækin í þessum 

flokki séu með áhættu í lágmarki. 

 

SARE kerfið gerir mönnum kleift að stofna fyrirtæki á 24 tímum eftir að hafa fyllt út 

eyðublað þess efnis og að öllum skilyrðum uppfylltum. Eftir að hafa fengið RFC 

skattanúmer hefur maður þrjá mánuði til að uppfylla aðrar skráningar hjá yfirvöldum 

án þess að lenda í frekari rannsókn.  

2.2 COFEMER 
Cofemer er stofnun sem heyrir undir fjármálaráðuneytið og er þeirri stofnun ætlað að 

draga úr miðstýringu. Stofnunin starfar sjálfstætt og er helsta hlutverk hennar að 

minnka skriffinnskuna, sem kröfur eru gerðar um af stjórnvöldum, með því að útvega 

hraða skráningu og öll tilskilin starfsleyfi.6

6 Bancomext 2005 
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Helstu skráningarferli við stofnun fyrirtækis í Mexíkó 

 
Tafla 6 Helstu ferli sem fara þarf í gegnum þegar stofnað er til fyrirtækis í Mexíkó 

7

Fleiri skráningarferli gætu komið til greina en ,það fer allt eftir starfsemi fyrirtækisins. 

 Þess má geta að heildarferlið við skráningu er áætlað 58 dagar en það er aðeins 

undir meðaltali í Latnesku-Ameríku sem er 70 dagar en yfir meðaltali OECD sem er 

25 dagar.8

7 Gus Gordon og Thurman Williams. 2002. bls 45-64 
8 World Bank 2005 

1. Fá vegabréfsáritun sem heimilar viðkomandi að stunda viðskipti í landinu 
(tekur um 24 tíma í sendiráði) 

2. Ef ætlunin er að stunda viðskipti fyrir hönd fyrirtækis þarf að vera með vottaða 
heimild þess efnis frá fyrirtækinu 

3. Vera með samþykktir frá fyrirtækinu sem verið er að stunda viðskipti fyrir 
4. Fá nafn fyrirtækisins skráð hjá utanríkisráðuneytinu (tekur um 24 tíma) 
5. Skrá fyrirtækið hjá opinberum lögbókanda  
6. Skrá fyrirtækið hjá borgarsjóði eða viðkomandi fylki þar sem fyrirtækið verður 
7. Skrá fyrirtækið hjá skráningarstofu fjármálaráðuneytisins (SHCP) 
8. Fá leyfi hjá skráningarstofu fjármálaráðuneytisins ef ætlunin er að flytja inn 

vélar eða annan búnað fyrir starfsemina 
9. Öll erlend fyrirtæki þurfa að vera skráð hjá National Registry of Foreign 

Investment (hámark 30 dagar) 
10. Kynna fyrirtækið fyrir heilbrigðisráðuneytinu eða fulltrúum þess á hverjum 

stað 
11. Skrá þarf allan afgang eða leifar sem til falla vegna framleiðslunnar hjá 

umhverfisráðuneytinu og ráðuneyti náttúruauðlinda 
12. Skráning hjá vinnumálaráðuneytinu (tekur 24 tíma) 
13. Skrá þarf fyrirtækið og starfsmenn þess hjá almannatryggingum 5 dögum áður 

en starfsfólk er ráðið  
14. Öll fyrirtæki þurfa að vera skráð hjá eignaskráningu  
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3 Mismunandi fyrirtækjaform í Mexíkó 
 

Það er ekkert sem getur komið í staðinn fyrir góða skipulagningu. Góð 

viðskiptaáætlun getur skipt sköpum á milli árangurs eða tapreksturs. Góð 

skipulagning skiptir enn meira máli ef tekið er tillit til þeirra vandamála sem upp geta 

komið þegar fyrirtæki er með starfsemi í fleiri en einu landi. Það eru allmargir 

möguleikar á starfsformi í öðru landi, og mismunandi skipulagsform geta haft 

mismunandi kosti í fyrirtækjaforminu og einnig hvað varðar skattahlunnindi.  

3.1 Að byggja upp starfsemi í Mexíkó 
Þar sem um er að ræða fyrirtæki með starfsemi í Mexíkó þarf að athuga þau skilyrði 

sem sett eru í Mexíkó um atvinnustarfsemi. Þær ákvarðanir sem þarf að taka eru að 

sjálfsögðu hvaða form á fyrirtæki skal velja. Einnig þarf að athuga að ákvarðanir sem 

teknar eru í einu landi geta haft skatta- eða lagaleg áhrif í því landi sem fyrirtækið er 

frá. Af þessum ástæðum verður rætt hér þau skilyrði sem þarf að uppfylla samkvæmt 

lögum í Mexíkó.  

3.2 Hlutafélag 
Hægt er að stofna hlutafélag með þrennum hætti í Mexíkó. Mexíkanska heitið yfir 

hlutafélag er sociedad en sama orð er notað yfir sameignarfélag. Þessar þrjár tegundir 

af fyrirtækjum eru: 

Sociedad anónima (SA) (anonymous corporation),  þ.e hlutafélag sem er ekki 

nafngreint að öðru leyti. Lágmarkshlutafé sem þarf til að stofna SA er tæplega 

300.000 kr. og fjöldi hluthafa er ótakmarkaður en lágmarksfjöldi hluthafa er tveir. 

Löglegt hámarkshlutafé er ákveðið með stofnskrá fyrirtækisins. Hámarkshlutafé má 

breyta en einungis með því að breyta stofnskrá fyrirtækisins. Lagfæring á stofnskrá 

fyrirtækisins er tiltölulega flókið ferli. Af þeim ástæðum velja flest mexíkönsk 

fyrirtæki annað form, sociedad anónima de capital variable (SA de CV) (anonymus 

corporation with variable capital), hlutafélag með breytilegt hlutafé.  

SA de CV fyrirtækjaform heimilar fyrirtækinu að hafa breytilegt hlutafé án 

þess að þurfa að gera grein fyrir því í stofnskrá fyrirtækisins. Þetta form býður upp á 

meiri sveigjanleika í að selja hlutafé fyrirtækisins. Fjöldi hluthafa er ótakmarkaður, 

lágmarkshlutafé er það sama, tæplega 300.000 ísl kr.  
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Eins og í Bandaríkjunum bjóða bæði SA og SA de CV fyrirtækjaformin upp á 

takmarkaða ábyrgð hluthafa. Þrátt fyrir það er stjórnin persónulega ábyrg fyrir 

misgjörðum í fyrirtækinu. 

Þriðja og síðasta formið er sociedad de responsabilidad limitada (SRL) 

(limited responsibility corporation) (einkahlutafélag). 

Þetta form hefur lægra lágmarkshlutafé eða um 15.000 kr. Fjöldi hluthafa er 

takmarkaður við 50. SRL getur valið um að hafa fyrirfram ákveðið hlutafé í stofnskrá 

eða að hafa það frjálst. Það hefur einnig færri lagaleg ákvæði svo sem um 

endurskoðanda.  

3.3 Sameignarfélag 
Líkt og í Bandaríkjunum eru tvö meginform á sameignarfélögum í Mexíkó en það eru 

almenn sameignarfélög og sameignarfélög með takmarkaða ábyrgð. Sociedad en 

nombre colectivo (general partnership) er almenningssameignarfélag. Sociedad en 

comandita er sameignarfélag með takmarkaða ábyrgð. 

3.4 Samáhættufyrirtæki 
Samáhættufyrirtæki er hægt að mynda í gegnum sameiginlegan áhættusamning sem 

skapar aðskildar einingar til að reka samáhættufyrirtækið. Það rekstrarform heitir 

asociacion en participación (AP). Reynslan í gegnum tíðina hefur verið sú að þegar 

tvö fyrirtæki hafa ákveðið að fara  í samáhættufyrirtæki hafa þau gert það í gegnum 

sameiginlegan áhættusamning eins og gert er ráð fyrir í AP fyrirtækjaforminu. 

 

3.5 Sociedad Civil (SC) 
SC er almennt hlutafélag sem notað er af atvinnukaupsýslumönnum eins og 

lögfræðingum og bókurum. Fjöldi hluta er ekki takmarkaður og hver hluthafi ber 

ótakmarkaða ábyrgð eins og í öllum almennum hlutafélögum.  

 

3.6 Útibú (Branch) 

Í Mexíkó kallast útibú sucursal de sociedad extranjera (S de SE) (branch of a foreign 

corporation) sem myndi heimfærast sem útibú erlends fyrirtækis. Þetta fyrirtækjaform 

getur svert nafn fyrirtækisins ef þeir aðilar sem reka útibúið eru ekki eins vandaðir og 

eigendur vörumerkisins gera kröfu um. Eigur fyrirtækisins geta einnig verið í hættu 
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vegna starfsemi útibúsins. Útibúið verður að vera skráð hjá stofnun sem heitir 

SECOFI og einnig verður að tilkynna sig til annarra stofnana. Það gæti einnig þurft að 

greiða útibússkatt til Mexíkó. Af þessum ástæðum koma flest fyrirtæki á fót 

dótturfyrirtæki í Mexíkó.  

3.7 Umboð (Agent) 
Önnur leið til að koma á fót fyrirtæki í Mexíkó er í gegnum umboðsaðila. Það eru 

ýmsir kostir við að nota umboðsaðila.  

Umboðsaðilinn getur verið miðlari, talsmaður fyrirtækisins, dreifingaraðili, 

verktaki, o.s. frv. Einn helsti kosturinn við að vera með starfsemi í gegnum 

umboðsaðila er sá að fyrirtækið þarf ekki að skapa sér varanlegan rekstur í Mexíkó. 

Stærsti ókosturinn er aftur á móti sá að fyrirtækið hefur ekki sömu yfirsýn yfir 

framleiðsluna og er því upp á umboðsaðilann komið.  

Ef fyrirtæki ákveður að nýta sér þjónustu umboðsaðila verður fyrirtækið að 

skilgreina hvort verið sé að hefja varanlegt samstarf eða ekki. Í flestum tilfellum væri 

það ekki raunin. Ef erlent fyrirtæki heldur samt sem áður birgðir í Mexíkó þá er 

líklegt að það verði skilgreint sem varanlegt samstarf. Þetta hefur að minnsta kosti í 

för með sér endurgreiðslu frá skattayfirvöldum í Mexíkó. Að sjálfsögðu verða menn 

að athuga það fyrirfram og hafa alla samninga þess efnis skriflega. Í öllum viðskiptum 

í Mexíkó er ráðlagt að hafa alla samninga skriflega. Þrátt fyrir það er einnig varað við 

að verða of háður einum aðila eða fyrirtæki. Sérstaklega er mælt með að hafa varaplan 

tilbúið ef fyrri áætlun skyldi bregðast.  

Raunin hjá mörgum Mexíkönum er sú að þeir reyna að nýta allt sem þeir geta sér 

í hag, þeir eru m.ö.o miklir tækifærissinnar. Afleiðingarnar af þessu eru þær að 

Mexíkanar reyna að notfæra sér ástandið sér í hag til skamms tíma og bitnar það oft á 

langtímasambandi sem hefði annars getað verið farsælt.9

9 Gus Gordon og Thurmon Williams 2002 bls 45-65 
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3.8 Launakostnaður  í Mexíkó 
Lögbundin lágmarkslaun í Mexíkó eru ákveðin af ríkinu. Þau geta verið misjöfn eftir 

starfsgreinum. Einnig geta þau verið mismunandi eftir svæðum en þó er ekki mikill 

munur á því. Mexíkó er skipt upp í þrjú svæði hvað þetta varðar og er Mexíkóborg og 

svæðið þar í kring eitt svæði, norðurhluti landsins er annað svæði og hið þriðja er svo 

suðurhluti Mexíkó. Það er vel þekkt að á flestum stöðum í Mexíkó verða 

atvinnurekendur að greiða meira en lögbundin lágmarkslaun til að fá fólk til vinnu og 

ekki er óalgengt að greiða tvö- til þreföld lágmarkslaun. Einungis á svæðum þar sem 

mikið atvinnuleysi er ríkjandi og litlar náttúrulegar lífsbjargir að hafa komast 

atvinnurekendur upp með að greiða eingöngu lágmarkslaun. Tölum um laun ber að 

taka með fyrirvara þar sem síðan bætist við ýmis aukakostnaður svo sem 40% skattur. 

Þegar talað er um laun í Mexíkó er alltaf talað um kaupið sem daglaun en ekki 

tímakaup eins og tíðkast víðast annars staðar. Þegar atvinnurekendur greiða 

lágmarkslaun ber þeim að greiða fyrir sjö daga vinnu þrátt fyrir að það sé bundið í lög 

að starfsfólkið skuli fá einn frídag í viku. Ekki hefur það nein áhrif á launin þó að 

vinnuvikan sé t.d eingöngu 5 dagar. Vinnuvikan er eingöngu miðuð við 44 stundir 

sem eru 7,3 tímar á dag sé miðað við 6 daga vinnuviku; allt umfram það er talið vera 

yfirvinna. 

Eftirfarandi tafla er dæmi um launakostnað í Mexíkó (þetta eru eingöngu 

viðmiðunartölur). 

Verkamaður 

Lögbundin lágmarkslaun                                       45 pesóar 315 ísl kr. 

 

Vinnuvika (7 dagar)                                              315 pesóar 2205 ísl kr. 

 

Skattar u.þ.b. 40%                                                  441 pesóar 3087 ísl kr 

 

Deilt niður á tíma (44 tímar)                                 10.02 pesóar 70,14 ísl kr 

 

Vikulaunin yrðu um það bil 2205 ísl kr og tímakaupið u.þ.b 70 ísl kr.  

(pesói er u.þ.b 7 ísl krónur).10 

10 Gus Gordon og Thurmon Williams 2002 bls 111 
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4 NAFTA 
 
Í janúar árið 1994 skrifuðu Mexíkó, Kanada og Bandaríkin undir fríverslunarsamning 

fyrir alla Norður-Ameríku, NAFTA North American Free Trade Agreement. Með því 

varð til stærsta fríverslunarsvæði í heiminum sem varð síðan næststærst á eftir 

Evrópusambandinu. Tilkoma NAFTA hefur fært öllum þremur löndunum 

efnahagsvöxt og hækkað lífsgæði. Þar að auki hefur samningurinn mikla 

vaxtarmöguleika og með NAFTA var sett fordæmi fyrir kostum frjálsra viðskipta á 

milli landa. Líta má á öll þrjú löndin sem eitt efnahags- og markaðssvæði með þrjá 

mismunandi gjaldmiðla.11 

Best er að átta sig á starfsemi NAFTA með því að fara yfir tilgang og markmið 

NAFTA.  

 

1. Eyða viðskiptahindrunum og auðvelda flutning á vöru og þjónustu milli landa. 

2. Efla frjálsa samkeppni á fríverslunarsvæðinu. 

3. Auka fjárfestingartækifæri á fríverslunarsvæðinu. 

4. Skapa vernd og framkvæmd á upplýstum eignarétti. 

5. Skapa starfsvenjur fyrir útfærslum, umsóknum, stjórnsýslu og lausn ágreiningsefna. 

6. Gera drög að frekara samstarfi og útþenslu á arðvænlegum atriðum samningsins. 

 

NAFTA var hannað til að auðvelda og greiða fyrir viðskiptum á milli landanna 

þriggja og einnig til að skapa leikreglur í viðskiptum og til að leysa úr ágreiningi.  

 

Í meginatriðum er NAFTA ætlað að skapa tengsl og efla yfirburði þeirra fyrirtækja 

sem eru á NAFTA svæðinu. Samt sem áður eru lög hvers lands enn í gildi en þeim 

hefur þó verið breytt til samræmis við NAFTA samninginn.12 

4.1 Tollar og tollfrjáls viðskipti 
Samningnum var ætlað að útrýma öllum tollum með tímanum. Þrátt fyrir það eru 

undantekningar á því en yfir höfuð var nánast öllum tollum eytt fyrir 2003 en þá voru 

 
11 International Trade Canada 2005 
12 Gus Gordon og Thurman Williams. 2002 bls 18-21 
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10 ár liðin frá undirritun samningsins. Auk þess getur ekkert aðildarríkjanna sett nýja 

tolla á önnur aðildarríki.  

Megnið af innflutningsleyfum eru nú óþörf ef fyrirtækið hefur höfuðstöðvar í 

einhverju aðildarlandanna.  

Þetta eyðir óvissu um leyfi og sparar bæði tíma og peninga sem ella hefði farið í að 

afla leyfanna.  

Fyrir NAFTA voru ströng skilyrði sem þurfti að uppfylla til að fá leyfi til innflutnings 

en því hefur öllu verið hætt með tilkomu samningsins. 

4.2 Reglur um uppruna 
Þetta er eitt af mikilvægari skilyrðum innan samningsins en til að njóta ávinningsins 

af NAFTA verður varningur að uppfylla skilyrði um að vera upprunninn innan 

NAFTA svæðisins. Meginreglan er sú að varan sem flytja á inn skal vera búin til 

innan Norður-Ameríku. Mismunandi reglur geta haft áhrif á einstaka vöruflokka og 

geta verið flóknar í meðhöndlun. Tvær reglur eru helstar hvað þetta varðar, reglur um 

tilfærslu tolla og vöruvirðisregla.  

4.3 Regla um tilfærslu tolla 
Þessi regla heimilar innflutning/útflutning á vörum milli NAFTA landa og reglur 

NAFTA séu nýttar þrátt fyrir að hluti varanna eigi sér ekki uppruna í Norður-

Ameríku. Ef hráefni sem ekki á sér uppruna innan NAFTA er notað í fullunna vöru 

fellur sú vara í aðra flokkun (þá er notuð the Harmonized System of Tariff 

Classification) og þá uppfyllir fullunna varan reglur um uppruna. Hráefnið verður 

með öðrum orðum að teljast umbreytt þegar það er notað í að búa til aðra vöru innan 

NAFTA svæðisins þrátt fyrir innflutning. T.d er flutt inn trjákvoða til Bandaríkjanna 

til að framleiða pappír og myndi það falla undir hráefni sem er notað til fullvinnslu.  

4.4 Vöruvirðisregla 
Þessi regla fjallar um lágmarksvirði vöru innan NAFTA svæðisins. Þar sem notaðar 

eru mismunandi matsaðferðir getur þetta orðið flókið í framkvæmd. Ef hráefni er flutt 

frá Suður-Ameríku til Mexíkó til að nota í fullvinnslu með innlendu hráefni þá gæti 

fullunna varan uppfyllt skilyrði NAFTA um útflutning. Færi það þá eftir kröfum um 

lágmarksverð sem þyrfti að uppfylla.  

Þetta eru einungis meginreglurnar en til er fjöldinn allur af undantekningum og einnig 

eru til ýmsir sérflokkar. Þannig að þeir sem hyggjast fara út í innflutning af þessu tagi 
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þurfa að kynna sér sérstaklega ákvæði um þá vöru og einnig að leita sér aðstoðar og 

upplýsinga hjá tollayfirvöldum.  

4.5 Tollstjórn 
 NAFTA setur meginreglur um tolla og innflutningsgjöld fyrir vörur til inn- og 

útflutnings. Slíkt fyrirkomulag setur skýrari línur fyrir öll fyrirtæki sem eiga viðskipti 

við NAFTA svæðið og eyðir óvissu í að fást við mismunandi tollaskrifstofur.  

4.6 Erlendar fjárfestingar 
Áður fyrr hafði Mexíkó mjög ströng lög um erlenda fjárfestingu. Helstu áhrifin af 

NAFTA voru þau að meira frjálsræði varð í lögum um erlenda fjárfestingu. Eitt af 

ákvæðum NAFTA um erlenda fjárfestingu er stofnun sem sér um að leysa ágreining á 

milli erlendra fjárfesta og NAFTA landanna.  

Eitt af meginmarkmiðum þessarar stofnunar er að tryggja að erlendir fjárfestar séu 

jafn réttháir og innlendir fjárfestar í NAFTA löndunum. Árangurinn af því er sá að 

stjórnvöld innan NAFTA eru skyldug til að koma fram við erlenda og innlenda 

fjárfesta á sama hátt.  

Fjárfestingar eru skilgreindar mjög vítt í samningnum sem fyrirtæki, verðbréf, húseign 

og aðrar fjárfestingar svo sem lán og óáþreifanlegar eignir. 

Á árum áður bönnuðu stjórnvöld í Mexíkó erlendum aðilum að fjárfesta í ýmsum 

iðnaði sem var ríkisrekinn. En með síðari tíma einkavæðingu hefur þetta breyst og að 

lokum verður líklegast allur iðnaður í Mexíkó einkarekinn.13 

Tafla 7 Bein erlend fjárfesting í Mexíkó (2002)14 
Bein erlend fjárfestin (FDI) 

Milljónir 
USD Prósentur 

Bandaríkin 7.967     70% 
Holland 1.014     9% 
Þýskaland 547     5% 
Spánn  304     3% 
Sviss  276     2% 
Kanada  236     2% 
Frakkland 150     1% 
Japan  103     1% 
Önnur lönd 844     7% 
Samtals 11.400     100% 

13 Gus Gordon og Thurmon Williams 2002 bls 9-21 og 67-72 
14 American Chamber Mexico 2003 
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5 Aðrir fríverslunarsamningar 
 

Ósköp eðlilegt er að lönd flytji sem mest af vörum sínum til nágranna sinna en 

varhugavert getur verið að treysta of mikið á eitt land eða einn markað. Vart getur það 

talist góð þróun að útflutningurinn fari nánast allur í sömu átt. 

Mexíkó treystir því miður of mikið á útflutning til Bandaríkjanna og versnaði 

það eftir tilkomu NAFTA árið 1994. Um það bil 90% af öllum útflutningi Mexíkó fer 

í norðurátt, til Bandaríkjanna og Kanada. Þar sem útflutningur er að verða helsta aflið 

fyrir efnahagsvexti í Mexíkó er þjóðin viðkvæmari en nokkru sinni fyrr fyrir 

breytingu á neysluvenjum Bandaríkjamanna.  

 Til að sporna við því sem gæti hugsanlega orðið vandamál hefur stjórn 

Vicente Fox forseta reynt að efla viðskiptatengsl við aðrar þjóðir hvaðanæva að úr 

heiminum. Í dag er Mexíkó með flesta fríverslunarsamninga allra landa í heiminum 

og hefur gert fríverslunarsamninga við meira en 30 lönd.  

 
Tafla 8 Inn og Úflutningur til og frá Mexíkó 15 

Milljarðar $  
Ár  Útflutningur Innflutningur Samtals 

1993 51,8 65,4 117,2 
1994 60,8 79,3 140,1 
1995 79,5 72,4 151,9 
1996 96 89,4 185,4 
1997 110,2 109,8 220 
1998 117,5 125,2 242,7 
1999 136,4 142 278,4 
2000 166,4 174,5 340,9 

% Aukning frá ´93 - 
2000 221% 167% 191% 

5.1 Evrópusambandið 

Árið 1999 var skrifað undir fríverslunarsamning við Evrópusambandið og þar með 

var landinu opnaður aðgangur að stærsta markaði í heimi. Útflutningur Mexíkó til 

Evrópu hafði stöðugt minnkað frá því að vera 21% árið 1982 en árið 1999 var hann 

orðinn 6,5%. 

 
15 Nafinsa Securities inc.2005 
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Það eru allnokkrar ástæður fyrir því að útflutningur Mexíkó til 

Evrópusambandsins minnkaði svo hratt sem raun bar vitni. Helsa útflutningsvara 

Mexíkó til Evrópu var olía. Á þessu tímabili hafði Evrópusambandið hins vegar gert 

fríverslunarsamninga við mörg þróunarlandanna og margar fyrrverandi nýlendur og 

við það urðu olía og aðrar vörur frá Mexíkó ekki eins samkeppnishæfar og áður hafði 

verið.  

 Samningurinn við Evrópusambandið felur í sér að 82% af útflutningsvörum 

Mexíkó má flytja tollfrjálst til Evrópusambandsins. Aftur á móti felur hann ekki í sér 

helstu landbúnaðarvörur Mexíkó eins og vonast hafði verið til og eru mikilvægar 

útflutningsvörur fyrir Mexíkó.  

 Embættismenn í Mexíkó hafa lýst því yfir að samningurinn hafi ekki verið 

eins hagstæður og þeir höfðu óskað eftir. Þeir höfðu vonast eftir meiri tollalækkunum 

á kjöti appelsínusafa og fleiri vörum. Fleiri vörur eins og sykur, hrísgrjón, baunir, epli, 

hveiti og fleiri svipaðar vörur fá ekki nein tollfríðindi. 

 Þeir sem helst hagnast á þessum samningi eru fyrirtæki í framleiðslugeiranum, 

sérstaklega bílaframleiðsla, en þeir fengu aðgang að markaðnum árið 2003.  

 Helstu fjárfestingar Evrópubúa í Mexíkó eru bundnar í verksmiðjum sem 

framleiða fyrir Bandaríkjamarkað. Það eru 4100 fyrirtæki sem eru í beinni eigu 

Evrópubúa og skapa þessi fyrirtæki 150.000 störf og framleiða þessi fyrirtæki mikið 

af mexíkóskum vörum sem fluttar eru til Evrópusambandsins. 

 Búast má við því að árangur samningsins verði sá að evrópsk fjárfesting í 

Mexíkó aukist. Samt sem áður er ólíklegt að þessi samningur hafi eitthvað líkt og 

NAFTA í för með sér þar sem evrópskur markaður er mjög ólíkur markaðnum í 

Norður Ameríku. Evrópskir markaðir eru að mestu leyti mettir og ríkir þar mikil 

samkeppni en einnig gilda þar mjög ströng umhverfis- og heilsuverndarlög.  

 Mexíkó gat einnig notað samning sinn við Evrópusambandið sem aðgang að 

EFTA samningnum. Innan EFTA eru fjögur lönd sem ekki eru í Evrópusambandinu 

en það eru Sviss, Noregur, Ísland og Liechtenstein. 

 Einnig var komið á fót fríverslunarsamningi milli Mexíkó og Ísrael. Viðskipti 

við Ísrael hafa verið innan við 1% af heildarviðskiptum Mexíkó en það hefur verið að 

aukast. Ísrael hefur verið hvað mest í beinni erlendri fjárfestingu af löndum Mið-

Austurlanda og er vonast til þess að þessi samningur opni fyrir frekari aðgang Mexíkó 

að mörkuðum Mið-Austurlanda. 

 



37

5.2 Suður-Ameríka 
Árið 1994 studdu allar 34 þjóðir á vestur hveli jarðar fríverslunarsvæði Ameríku 

(FTAA), nema Cuba, þær tillögur um að lagðar verði niður hömlur á viðskiptum í 

Norður- og Suður-Ameríku.  

 Lokafresturinn til að koma þessu á átti að vera 2005 og sumir töldu það vel 

framkvæmanlegt en aðrir ekki. En að koma þessu á fót hefur reynst erfiðara en í fyrstu 

var talið. 

 Mexíkó er einnig í fríverslunarsamkomulagi sem er kallað “Group of Three”en 

Columbia og Venezuela eru einnig í því samkomulagi. En þeir hafa einnig samninga 

við Nicaragua, Boliviu, Chile, Costa Rica og Uruguay. 

 Annað fríverslunarsvæði er Mercosur en það er stærsta fríverslunarsvæði í 

Suður-Ameríku. Innan þess samnings eru Brasilía, Argentína, Paraguay og Uruguay.  

5.3 Mið-Ameríka 
Eftir átta ára samningalotu sem gekk brösulega fyrir sig, meðal annars vegna 

gengisfellinga og stjórnarbreytinga, náðist loksins samningur milli þriggja landa Mið-

Ameríku sem kallast Norður Þríhyrningurinn. Þau lönd eru Guatemala, Honduras og 

El Salvador og gerðu þau fríverslunarsamning árið 2001.  

 Árið 2002 var útflutningur Mexíkó til Norður-Þríhyrningsins yfir 1 milljarður 

USD og er það um 20% af útflutningi Mexíkó til Latnesku-Ameríku. 

5.4 Asía 
Mexíkó gekk inn í APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) árið 1993. APEC eru 

samtök 20 landa við Kyrrahafið sem hafa það að markmiði að efla viðskipti og draga 

úr tollum á milli þeirra landa sem liggja við Kyrrahafið. Árið 1994 samþykktu APEC 

löndin að fella niður tolla sín á milli árið 2010 en þau lönd sem teljast til þróunarlanda 

innan APEC fylgja í kjölfarið árið 2020.  

Árið 2004 gerði Mexíkó fríverslunarsamning við Japan sem mun eflaust styrkja 

viðskipti landanna enn frekar.16 

16 American Chamber Mexico bls 18-19 
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6 Maquiladora 
6.1 Hvað er Maquiladora ? 
Maquiladora eða maquila er dregið af spænska orðinu “maquilar” sem átti upphaflega 

við þá umbun sem bændur borguðu malara fyrir afnot af myllu til að mala hveiti og 

var sá hlutur kallaður “maquila”. Merking orðsins í dag lýsir þeim hluta í 

framleiðsluferli sem felur í sér samsetningu eða pökkun sem gerð er af öðrum en 

framleiðanda. Þetta hefur verið kallað samsetningariðnaður á íslensku. 

Tafla 9 Fjöldi starfsmanna í maquila verksmiðjum, virðisaukin og meðallaun verkafólks17

Ár 
Fjöldi  

Starfsmanna 

Nettó 
virðisauki 
Milljarðar 

dala 

Meðal 
tímakaup 

verkafólks USD
1996 801,257 6,45 1,21 
1997 938,448 8,28 1,45 
1998 1,036,743 10,93 1,94 
1999 1,248,030 13,3 2,17 
2000 1,316,244 17,6 2,26 
2001 1,126,480 16,49 2,21 

Árið 1965 komu stjórnvöld í Mexíkó á fót nefnd sem hét National Border 

Industrialization Program. Var nefndinni ætlað að stuðla að þróun og uppbyggingu 

atvinnulífs í norðurhluta landsins og skapa þar störf og flytja tækniþekkingu til 

landsins. Þetta kerfi hefur verið kallað Maquiladora program og það heimilar 

erlendum framleiðendum að flytja tímabundið inn vélbúnað, tæki, búnað, varahluti og 

hráefni sem nauðsynlegt er til að setja saman eða framleiða vörur til að flytja svo aftur 

úr landi.  

Þetta hefur verið tækifæri fyrir bandaríska framleiðendur sem og aðrar þjóðir til að 

hagnýta sér nóg af ódýru vinnuafli og lágan flutningskostnað.  

 

Fyrstu maquiladora verksmiðjurnar voru reistar árið 1966 í Baja California og Ciudad 

Juarez sem er í Chihuahua fylki en það heyrði á þeim tíma undir 

iðnaðaruppbyggingakerfi við landamærin. Upphaflega máttu maquiladora verksmiður 

eingöngu vera staðsettar á 20 kílómetra landræmu frá landamærunum og svo á 

fríverslunarsvæði Baja California. 

 
17 Mexico Connect business 2005 
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Frá því að maquiladora var fyrst komið á hefur það tekið umtalsverðum breytingum. 

Helstu breytingarnar voru þær sem gera þurfti vegna NAFTA samningsins sem tók 

gildi 1. janúar 1994. Mexíkó þurfti að heimila að alla framleiðslu sem kæmi frá 

Maquiladora verksmiðjunum mætti selja innan Mexíkó og frekari kvaðir sem voru á 

vöruinnflutningi þurfti að aflétta.  

 

Upphaflegi tilgangur maquiladora var að útvega gríðarlegum fjölda af verkamönnum 

á landamærasvæðinu vinnu og auka útflutninginn. Það var einnig vonast til þess að 

maquiladora verksmiðjurnar myndu auka þróun í framleiðslugeiranum og færa 

tækniþekkingu til Mexíkó.  

Með tímanum þróaðist maquiladora kerfið þannig að hægt var að reisa maquiladora 

verksmiðju hvar sem er í Mexíkó. Einnig var heimiluð sala á hluta af framleiðslu 

maquila verskmiðjanna innan Mexíkó ef greitt var af sölunni innflutningsgjöld ásamt 

öðrum gjöldum og sköttum á hráefninu sem notað var til framleiðslunnar. 

6.2 Stutt saga Maquiladora 
Þegar maquila áætluninni var fyrst komið á reyndu stjórnvöld að stemma stigu við að 

erlendur varningur og hráefni yrðu seld í Mexíkó án þess að greidd yrðu af því 

tilskilin gjöld og tollur. Þetta var gert þar sem margar Mexíkóskar iðnaðarvörur voru 

ekki samkeppnishæfar við þær bandarísku. Mexíkó vildi ekki keppa við bandarískar 

vörur og voru þeir líka að forðast að Bandaríkjamenn færðu Mexíkanska markaðinn í 

kaf. Stjórnvöld í Mexíkó gerðu upphaflega þær kröfur að maquiladora verksmiðjur 

myndu ekki selja fullunna vöru innan Mexíkó því að annars ættu þær á hættu að missa 

starfsleyfið og heimildina til að flytja inn tollfrjálsar vörur tímabundið. Stjórnvöld 

settu einnig hömlur á eignarhald á maquiladora verksmiðjunum. Eitthvað var þó farið 

að slaka á þessum reglum í kringum 1970.  

Tilurð og þróun maquiladora verksmiðjanna í Mexíkó er fyrst og fremst fyrir 

tilstuðlan erlendrar fjárfestingar. Erlend fyrirtæki, sérstaklega frá Bandaríkjunum, en 

einnig frá Kanada og Japan og fleiri löndum, hafa stofnað verksmiðjur ætlaðar til 

samsetningar á tækjum í Mexíkó til að nýta sér þann lága launakostnað sem þar ríkir 

og nálægð Mexíkó við Bandaríkjamarkað. Yfirleitt eru maquiladora verksmiðjur í 

100% eigu erlendu móðurfyrirtækjanna. 
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Þróun í maquiladora kerfinu naut aðstoðar tollakerfis Bandaríkjanna sem er ennþá í 

gildi. Kerfi þetta heimilar vöruflutning frá Bandaríkjunum til samsetningar eða 

fullvinnslu og síðan tollfrjálsan innflutning aftur til Bandaríkjanna. Einungis er 

greiddur tollur af þeim virðisauka sem bætist við vöruna eða hráefnið. 

6.3 Breytingar á Maquiladora áætluninni vegna NAFTA 
Í október 1996, eftir útfærslu NAFTA, fékk mexíkanska viðskiptaráðuneytið, sem 

tekur við umsóknum og gefur leyfi fyrir rekstri maquiladora, heimild til að hafna 

umsóknum og fella úr gildi starfsleyfi ef verksmiðjurnar voru taldar í samkeppni við 

innlendan iðnað sem féll ekki undir maquiladora áætlunina. Þetta átti að vera 

verndaraðgerð til að draga úr þeim áhrifum sem það hafði að leyfa maquiladora 

verksmiðjum að selja framleiðslu sína innan Mexíkó. (Þetta sama ár urðu maquiladora 

verksmiðjur að greiða eignarskatt af þeim verðmætum sem flutt höfðu verið til 

Mexíkó eða að velja þann kost að greiða tekjuskatt í Mexíkó, sem féll undir lög um 

tilfærslu verðs. ) 

 

Nýjar reglur um maquiladora áætlunina voru kynntar árið 2000 og var það gert til að 

hún félli undir reglur NAFTA (grein 303). Þessar reglur takmarka tollfrjálsan 

vöruútflutning eins og fallið hefur undir maquiladora áætlunina. Þessar reglur voru 

settar inn í NAFTA samninginn þar sem Bandaríkjamönnum fannst að maquiladora 

áætlunin byði upp á ósangjarna umbun handa erlendum útflutningsfyrirtækjum þar 

sem innlendir aðilar fengu ekki skatta eða tollaafslátt. 

 

Afleiðingar af grein 303 eru þær að Mexíkó getur ekki lengur veitt undanþágu frá 

tollum af þeim vörum sem verða fluttar út aftur. Erlend fyrirtæki sem vilja nýta sér 

lægri framleiðslukostnað í Mexíkó verða að greiða tolla sem þriðja ríki (þ.e 

undanskilið NAFTA samninginn).  

 

Til að fá sanngjarna tollameðferð með nýju reglunum verða fyrirtæki að flytja inn 

vörur samkvæmt NAFTA reglunum. Almennt verða vörurnar að eiga uppruna sinn 

innan NAFTA eða að taka umtalsverðum breytingum innan NAFTA lands (þannig að 

minnst 50%–60% af vörunni verður til innan NAFTA en það fer að vísu eftir því 

hvort virðisaðferð eða kostnaðaraðferð er notuð til að meta það).  
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Ef erlendir framleiðendur flytja inn til Mexíkó vörur sem eiga uppruna sinn utan 

NAFTA en eru fluttar inn í þeim tilgangi að flytja þær svo þaðan til Bandaríkjanna 

getur Mexíkó eingöngu fellt niður þá tolla og gjöld sem greiða ætti þar. Einnig er 

hægt að greiða gjöld og tolla við innflutning til Bandaríkjanna, hvort sem er lægra.  

 

Margir sérfræðingar töldu að grein 303 í NAFTA samningnum væri til þess að gera út 

af við maquiladora áætlunina. Þrátt fyrir það fann Mexíkó leið til að hlíta NAFTA 

samningnum og halda samt áfram með maquiladora áætlunina og þá hagræðingu sem 

því fylgir fyrir erlend fyrirtæki. Grein 303 í NAFTA samningnum segir að ríki innan 

NAFTA skuli leggja niður tollaafslætti eða hætta tollaniðurfellingu á þeim vörum sem 

ætlaðar eru til að flytja síðan til annars NAFTA ríkis. Mexíkó áformar að komast í 

kringum þær reglur með því að búa til áætlun sem heitir “Industry promotion 

program”. Þessi áætlun leyfir innflutning í vissum iðngreinum sem í gegnum tíðina 

hafa flutt inn vörur sem ekki eru til staðar í NAFTA löndunum. Hæsti tollur sem 

greiða þarf af slíkum innflutningi er 5% en í flestum tilfellum er enginn tollur. 

 

Hluti af þeim breytingum sem áttu sér stað árið 2000 var sá að stjórnvöld í Mexíkó 

breyttu einnig tollagjaldskrám til að mismunandi hlutir myndu lenda í mismunandi 

tollaflokkum. 

6.4 Aðferðir við að stofna Maquiladora verksmiðju 
Það eru þrjár leiðir til koma á fót maquiladora verksmiðju í Mexíkó. Algengasta leiðin 

er að stofna dótturfyrirtæki í fullri eign sem myndi eiga og reka maquiladora 

verksmiðjuna. Önnur aðferðin er að nota shelter operation sem fjárfestir í aðstöðu, 

ræður starfsfólk og sér um framleiðsluna fyrir gjald sem ræðst af launakostnaði 

verkafólks og einnig hlutdeild í hagnaði. Shelter operator reiðir sig gjarnan á að 

framleiðandinn útvegi nauðsynlegan búnað fyrir verksmiðjuna.  

Þriðja aðferðin er að nota undirverktaka sem verðleggur sig eftir einingarkostnaði 

frekar en launakostnaði verkafólks. Undirverktakar eru venjulegast ábyrgir fyrir að 

útvega þann búnað sem þarf til framleiðslunnar.  
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Á meðan Mexíkó heldur áfram að aðlaga maquiladora kerfið að NAFTA er búist við 

frekari breytingum á kerfinu og þeim skatta og tollareglum sem fjalla um það.18 

18 Gus Gordon og Thurmon Williams.2002 bls 10-18; Candace Bancroft McKinniss og Arthur A 
Natella 1994 bls 40-45; Glenn Reed og Roger Gray 1997 bls 58-65 
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7 Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki í Mexíkó 
 
Til að átta sig betur á hvernig innganga, uppbygging og starfsemi íslenskra 

sjávarútvegsfyrirtækja í Mexíkó hefur verið talaði ég við þá menn sem staðið hafa í 

slíkri vinnu og tek mið af reynslu þeirra. Eins og áður segir í inngangi þá er hér miðað 

við reynslu fyrirtækjanna Pesquera Siglo SA de CV og Nautico SA de CV. Þau 

fyrirtæki voru stofnuð af Þormóði Ramma sæberg og Granda einnig kom Íslandsbanki 

að fjármögnun fyrirtækjanna.  

Þegar hér er talað um íslensk sjávarútvegsfyrirtæki og reynslu íslendinga þá er átt við 

þessa aðila.  

 

Íslendingar í sjávarútvegi hófu innreið sína í Mexíkó árið 1995. 

Það sem helst kveikti áhuga hjá mönnum þegar þeir hófu starfsemi í Mexíkó 

var að heimfæra þá framúrskarandi þekkingu á sjávarútvegi sem Íslendingar bjuggu 

yfir til Mexíkó.  

 Það sem helst vakti fyrir mönnum að fara í útgerð og fiskvinnslu í Mexíkó var 

sú forsenda að þar er ekki neinn kvóti. Þar sem útgerð á Íslandi snýst að mestu um að 

fjárfesta í kvóta og mestu fjármunirnir liggja í því töldu menn að hægt væri að gera 

þar góða hluti þar sem nóg er af fiski og ekki skilyrði að eiga kvóta.  

 Það sem menn byrjuðu fyrst á að gera var að flytja íslensk veiðarfæri og 

veiðarfæratækni til Mexíkó. Íslensku veiðarfærin voru betri og stærri en þau sem 

heimamenn notuðu fyrir en þá kom upp það vandamál að skipin réðu ekki við 

veiðarfæri af þessari stærð. Einnig kunnu heimamenn ekki nógu vel að fara með 

veiðarfærin.  

 Íslendingar fluttu með sér þá tækni að ísa fiskinn og bætti það alla fiskmeðferð 

til muna. Mexíkanar höfðu ekki viðhaft þessi vinnubrögð áður.  

 Það sem íslensku fyrirtækin byrjuðu á var að hefja veiðar á djúpsjávarfisk sem 

kom upp á grynningar yfir hásumarið (heitasti tíminn). Þar sem þetta var mjúkur, 

lausholda og viðkvæmur fiskur vildi svo illa til að þegar verið var að vinna fiskinn 

ofandekks skemmdist hann auðveldlega í hitanum. Þetta voru eingöngu tilraunaveiðar 

og hefði hugsanlega verið hægt að sækja frekar á þessi mið hefðu starfsaðstæður og 

búnaður boðið upp á það.  
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Síðar var Arnarnes keypt sem er gamall togari frá Íslandi og var hann sendur 

út til að nota við veiðar. Arnarnesið leitaði yfir stórt svæði að fiski og rak á endanum í 

gott fiskirí á hvítfiski sem heitir Colorado. Þetta var mjög viðkvæmur fiskur sem 

skemmdist væri hann ekki settur strax í ís. Þessi fiskur hvarf síðan eftir að El niño 

kom og hefur hann ekki fundist síðan.  

 Það sem Íslendingar voru aðallega að veiða var smokkfiskur og gekk veiði á 

smokkfiski mjög vel. Á tímabilinu 1997-1998 byggðu Íslendingar frystihús sem 

aðallega var ætlað að vinna smokkfisk. Tveimur árum seinna hvarf svo allur 

smokkfiskurinn vegna El niño. Þegar El niño gekk síðan niður var aftur hafist handa 

við að veiða og vinna smokkfisk en þá hafði verðið lækkað frá 2 USD niður í 0,8 

USD og var því ekki lengur sami rekstrargrundvöllur og áður. Helsta skýringin á 

þessari gríðarlegu verðlækkun var sú að menn voru farnir að nota fisk sem heitir 

Lolico sem staðkvæmdarvöru fyrir smokkfisk.  

 

7.1 Reynslan 

Sú reynsla sem Íslendingar hafa helst öðlast í fyrirtækjarekstri í Mexíkó er að ekki er 

nægilegt að vera sérfræðingur á þessu sviði í sínu heimalandi. Menn ofmátu eigin 

kunnáttu og þekkingu vegna reynslu frá Íslandi. Íslendingar vanmátu einnig 

markaðsaðstæður og töldu að hægt væri að færa íslenska þekkingu og kunnáttu beint 

yfir til Mexíkó. Menn komust hins vegar að því að í Mexíkó eru hlutirnir einfaldlega 

gerðir öðruvísi, sem eðlilegt getur talist vegna ólíkrar menningar, loftslags og fleiri 

þátta. Eins kom það á óvart hvað starfsmenn frá Íslandi áttu erfitt með að aðlagast 

aðstæðum í Mexíkó. 

 

7.2 Það sem helst hefur farið úrskeiðis við stofnun og 

rekstur sjávarútvegsfyrirtækja í Mexíkó 

Helstu vandamálin hafa verið þau að mjög flókið er að stofna fyrirtæki í Mexíkó og 

nauðsynlegt er að fá mörg mismunandi leyfi frá yfirvöldum auk þess sem reglurnar 

eru ekki nógu skýrar. Vinnukúltúrinn í Mexíkó er með þeim hætti að menn eru alls 
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ekkert að flýta sér að gera hlutina, sérstaklega ekki ef þeir fá ekki greitt aukalega fyrir 

það.19 

Vandamál var að finna það vinnuafl sem hafði þá þekkingu sem kröfur voru gerðar til.  

 

Íslendingar hafa mjög mikla þekkingu á hafinu og lífríkinu í kringum Ísland og er það 

einn af þeim þáttum sem hefur áhrif á það hversu framarlega Íslendingar standa í 

sjávarútvegi. Þekking Mexíkóbúa á hafinu og lífríkinu í kring er mjög takmörkuð. 

Þeir hafa einhverja þekkingu á rækju og sardínum en mjög litla á öðrum sviðum. 

Einnig er allt umhverfið þar í kring mjög líffræðilega flókið og miklar sveiflur ríkja í 

lífríkinu. 

Helsti áhættuþátturinn í rekstrinum er óvissan. Mikil óvissa ríkir í sjávarútvegi 

á Íslandi en enn meiri í Mexíkó. Helstu óvissuþættir eru vegna veiðileyfa (þrátt fyrir 

að flestar tegundir séu ekki í kvóta eru veiðileyfi samt nauðsynleg fyrir sumar 

tegundir) og breytinga á umhverfi. 

Heldur fátt hefur gengið vel við rekstur sjávarútvegsfyrirtækja í Mexíkó. Miklar 

sveiflur hafa verið í rekstrinum heldur fátt hefur gefið af sér hagnað, þó það hafi náðst 

einstöku sinnum í uppsveiflum þá hefur það verið fljótt að fara aftur í niðursveiflu. 

Einnig voru það mistök að fara út í rækjuútgerð en þegar byrjað var á því var verðið á 

rækju 8,6 pund en er í dag komið niður í 4,2 pund. Það sem helst hefur dregið niður 

verðið á villtri rækju er eldisrækjan en mun minni kostnaður fer í að ala rækja en að 

veiða hana. Þar af leiðandi er rækjuútgerð að leggjast af á svæðinu. 

7.3 Það sem gengið hefur vel við stofnun og rekstur 

sjávarútvegsfyrirtækja í Mexíkó 

Velvild stjórnvalda  hefur verið áberandi og vel tekið í erlenda fjárfestingu enda er 

það stór þáttur af atvinnulífi í Mexíkó. Samstarfsmenn í Mexíkó hafa tekið 

Íslendingum eins og þeir séu einn úr fjölskyldunni og ekki hafa verið neinir 

samstarfsörðugleikar. 

 

19 Christopher Engholm og Scott Grimes 1997 bls 26 
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7.4 Innganga og uppbygging í Mexíkó 

Helst var stefnt á Bandaríkjamarkað en einnig var talsverð sala innanlands. Stærsti 

markaðurinn fyrir fisk í Mexíkó er í Mexíkóborg og gekk vel að eiga við 

dreifingaraðila. 

 

Fyrirtækið sem stofnað var af Þormóði Ramma sæberg og Granda byrjaði sem Joint 

Venture með fjölskyldu í Mexíkó og síðan var ráðist í að byggja frystihús og farið í 

rækjuútgerð og núna er verið að byggja bræðslu.  

 

7.5 Það sem helst mætti gera betur við stofnun íslensks 

sjávarútvegsfyrirtækis í Mexíkó 

Ef menn ætla að ná tökum á umhverfinu og læra fljótt og vel inn  á það er nauðsynlegt 

að kunna tungumálið.  

 Það sem hefði mátt gera betur var að undirbúa hlutina betur áður en farið var 

af stað. Einnig er mikilvægt að hafa góða samstarfsaðila sem þekkja á kerfið og 

aðstæður. Mjög gott hefði verið að verja allt að einu ári í að kynna sér aðstæður og 

læra tungumálið.20 Sú reynsla sem fæst með því að læra hlutina jafnóðum og læra af 

mistökunum er dýrasta reynslan; nær hefði verið að reyna að læra af reynslu annarra.  

 

7.6 Besta samstarfsformið fyrir Íslenskt 

sjávarútvegsfyrirtæki í Mexíkó 

Ekki leikur vafi á að hlutafélagsform, með góðum samstarfsaðila er best. Spurningin 

er hvor eigi að eiga meirihluta..21 

SA de CV er besta formið.22 

20 Róbert Guðfinnsson 2005  
21 Brynjólfur Bjarnason 2005 
22 Róbert Guðfinnsson 2005 
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8 Viðskiptaumhverfi í Mexíkó 
 

Við sjálfa stofnunina fór ekkert úrskeiðis. Unnið var að stofnun félaganna í samræmi 

við settar reglur og lög og gætt að því að uppfylla öll þau skilyrði sem sett voru fyrir 

stofnun. Viðurkenndir aðilar á sviði endurskoðunar og fyrirtækjalögfræði voru fengnir 

til ráðgjafar.  

 Það sem helst fór úrskeiðis við reksturinn var að náttúrulegar ytri aðstæður 

brugðust og þar af leiðandi reyndist reksturinn ekki hagkvæmur. Samt sem áður gekk 

sjálf stofnunin að óskum og var vel að því staðið. Reksturinn náði sér samt aldrei á 

strik vegna breyttra aðstæðna. 

 Hömlur eru á eignarhaldi í sjávarútvegsfyrirtækjum, því að erlendum aðilum 

er ekki heimilt að eiga meirihluta í útgerð. Þess vegna var þetta gert í samstarfi við 

heimamenn.  

 Það er ekki nauðsynlegt að tala spænsku til að hasla sér völl í mexíkósku 

viðskiptaumhverfi þó að það sé æskilegt og auðveldi málin til muna. Fer það einnig 

eftir því hvort maður hafi hæft starfsfólk með æskilega tungumálakunnáttu á sínum 

snærum.  

Ekki er að neinu leyti erfiðara eða flóknara að verðmeta eignir í Mexíkó heldur en á 

Íslandi. Sé markaður til staðar þá er verðmyndun eðlileg.  

Töluverður munur er á íslensku og mexíkósku viðskiptaumhverfi. Sum atriði 

geta verið heldur óvænt. Atriði er taka til forgangsréttarkrafna vegna meintra 

ógreiddra launa geta til dæmis haft áhrif á aðfararhæfi og fullnustu veðsettra eigna.  

 Líkt og í öðrum löndum er nauðsynlegt að lánssamningar og tengd skjöl séu í 

samræmi við mexíkósk lög og hefur það í för með sér umfangsmikla, flókna og dýra 

skjalagerð.  

 Talsvert flóknara er fyrir erlendan banka að vera með starfsemi í umhverfi sem 

forsvarsmenn bankans hafa ekki þekkingu á. Ekki er talið að grundvöllur sé fyrir 

Íslandsbanka að hasla sér frekari völl í Mexíkó. Þó hefur bankinn skapað sér sterka 

stöðu í Chile og er með frekari uppbyggingu þar.23 

23 Þórður Valdimarsson 2005 
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9 Samantekt 
 

Eins og komið hefur fram í þessari ritgerð er margt um að vera í Mexíkó og margt í 

boði. Sú þjóð sem helst hefur nýtt sér viðskiptaumhverfi í Mexíkó eru nágrannar 

þeirra í norðri, Bandaríkin. Þeir kostir sem helst hafa verið nýttir í Mexíkó er mikið af 

ódýru vinnuafli og nálægð við stóra markaði í norðri. Einnig hafa ýmsar aðrar þjóðir 

nýtt sér þetta og eru þetta tækifæri fyrir íslensk fyrirtæki sem stefna á 

Bandaríkjamarkað.  

 Það svið sem ég hef helst verið að skoða er sjávarútvegur. Sjávarútvegur á 

Íslandi er meðal mannfrekur en það sem helst hefur verið dragbítur fyrir landvinnslu á 

Íslandi er hár launakostnaður. Þess vegna má ætla að sóknartækifæri væru fyrir 

íslensk sjávarútvegsfyrirtæki í láglaunalöndum sem Mexíkó. Þó að helsta tækifærið 

væri fyrst og fremst að stefna á Bandaríkjamarkað er einnig hægt að skapa sér 

umtalsverða markaðshlutdeild í Mexíkó. Þrátt fyrir að þar sé mikil fátækt og 

meðallaun lág eru samt sem áður 10% þjóðarinnar með 70% teknanna og eru það um 

10 milljónir manna sem er ansi stór markaðshópur. 

 

9.1 NAFTA 
 Eftir NAFTA eru Mexíkó, Bandaríkin og Kanada eitt markaðssvæði og frjáls 

flutningur er á milli þessara landa. Þetta þýðir að sé vara upprunninn í einu þessara 

landa er heimilt að flytja hana til hinna án tolla eða annarra gjalda. Ef einungis hluti 

vörunnar er upprunninn innan NAFTA þá telst varan eiga uppruna sinn innan 

NAFTA. Ekki er nauðsynlegt að það sé áþreifanlegur hluti vörunnar heldur er 

nægilegt að það sé meirihluti þess virðisauka sem verður til við vinnslu á vörunni. 

 

9.2 Maquiladora  
Maquiladora iðnaðurinn myndi heimfærast á íslensku sem samsetningariðnaður og er 

þetta eitthvað sem Íslendingar hafa ekki verið að nýta sér hingað til. Þeir möguleikar 

sem eru fyrir hendi hvað þetta varðar felast í að flytja hráefni tollfrjálst inn til Mexíkó 

til fullvinnslu. Sé hráefnið flutt út aftur sem fullunnin vara þarf ekki að greiða neina 

tolla eða innflutningsgjöld af því hráefni. Möguleiki væri fyrir íslensk 
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sjávarútvegsfyrirtæki að flytja fisk tollfrjálst inn til fullvinnslu og flytja hann svo út 

og þá helst til Bandaríkjanna eða jafnvel annarra landa. Sá galli er hins vegar á þessu 

að þegar fiskurinn væri fluttur til Bandaríkjanna þyrfti að greiða toll af honum en það 

þyrfti hvort eð er þó að fiskurinn væri ekki unninn í Mexíkó. 

 

9.3 Aðrir fríverslunarsamningar 
Mexíkó er það land í heiminum sem hefur hvað flesta fríverslunarsamninga. Þar af 

leiðandi eru ýmsir möguleikar fyrir fyrirtæki sem eru með starfsemi í Mexíkó. Ef 

verið er að framleiða á annað borð í Mexíkó er að sjálfsögðu stærstu markaðirnir fyrir 

norðan en Mexíkó er einnig með fríverslunarsamninga við allflesta nágranna sína í 

suðri. Þar mætti helst nefna Brasilíu sem er stærsta markaðssvæðið í Suður-Ameríku, 

Argentínu, Costa Rica og Chile sem einnig er traustur markaður vegna sterks 

efnahags. Mexíkó hefur líka fríverslunarsamninga við flest lönd Mið-Ameríku, t.d 

Guatemala, Honduras og El Salvador. 

Þrátt fyrir að flest lönd Latnesku-Ameríku séu ekki mjög vel stæð er mikil 

stéttaskipting í þessum löndum og til er sterkefnuð mið- og yfirstétt sem er 

hugsanlegur markaður fyrir dýrari munaðarvörur. Þrátt fyrir að efnahagur álfunnar sé 

ekki mjög sterkur þegar á heildina er litið er einnig mikill markaður fyrir ódýrari 

fiskafurðir eins og t.d niðursoðin túnfisk og fleiri slíkar sambærilegar vörur. 

 Mexíkó hefur einnig fríverslunarsamning við Japan og er það markaðssvæði 

sem Íslendingar hafa beint spjótum sínum að í gegnum árin. Mexíkó hefur einnig 

verið að reyna að komast inn á markaði í Mið-Austurlöndum með 

fríverslunarsamningi við Ísrael. 

9.4 Besta fyrirtækjaformið 
 

Erfitt er að svara þeirri spurningu hvað sé í raun og veru besta fyrirtækjaformið í 

Mexíkó. Fer það alfarið eftir því hvert menn stefna í markaðsmálum og hvort ætlunin 

sé að vera í útgerð og vinnslu eða öðru hvoru eða hvort menn hyggjast flytja hráefni 

til Mexíkó til fullvinnslu.  

 Besta formið á fyrirtæki í Mexíkó tel ég vera hlutafélagsform: sociedad 

anónima de capital variable (SA de CV) (anonymus corporation with variable) (sjá 

umfjöllun og samanburð í kafla um mismunandi fyrirtækjaform í Mexíkó). Þetta tel 
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ég vera besta formið þar sem það býður upp á mestan sveigjanleika. Sveigjanleikinn 

felst bæði í fjölda hluthafa og einnig í upphæð hlutafjár og eru engin takmörk á 

þessum þáttum.  

 Þeir aðilar sem ég hef verið að miða þetta verkefni við höfðu sín fyrirtæki á 

SA de CV forminu og töldu þeir það án vafa vera besta formið. 
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