
Número 42 / Gener de 2016

BS OPORTUNITATS DE NEGOCI EXTERIOR
Butlletí especialitzat en consultoria

Situació actual i perspectives

MÈXIC

Actualment, Mèxic presenta una posició macro-
econòmica estable i unes finances públiques sa-
nes, a més d’una gran confiança internacional. No 
s’espera un creixement de la inflació en el termini mi-
tjà, fins i tot amb la depreciació del peso mexicà, i, a 
més a més, no hi haurà, segons el Govern i almenys 
fins a l’any 2018, increments en els impostos. 

Tanmateix, és convenient considerar que la volati-
litat dels mercats internacionals, amb la caiguda 

De tota manera, aquestes perspectives continuen 
sent positives, sobretot sustentades pels avanços que 
s’han assolit durant els últims mesos i que permeten 
preveure una millor contenció d’efectes adversos dels 
mercats globals. Aquestes millores es basen en les 
quatre reformes següents, ja aprovades:

•  La reforma laboral i de mercat.  En termes generals, 
busquen reduir la rigidesa del mercat i assegurar 
unes millors condicions per als treballadors, així 
com fomentar la competència pel que fa a preus, 
qualitat i oferta de serveis.

dels preus del petroli i les pressions sobre el peso 
mexicà respecte al dòlar nord-americà, així com 
l’expectativa de l’increment en les taxes d’interès 
als Estats Units, podria afectar el dinamisme de 
l’activitat econòmica al país.

Per aquest motiu, l’FMI va revisar els pronòstics de 
creixement a la baixa per a 2015, entre el 3,5 % i 
el 2,5 %.

•  La reforma financera. Pretén incrementar la pene-
tració bancària i l’accés a finançaments que contri-
bueixin a l’activitat econòmica del país.  

•  La reforma energètica. Implica l’obertura a la com-
petència d’aquest sector, amb els efectes que 
comporta, amb més participants dins d’aquest, 
més oferta, competència i capacitat de producció.  

•  La reforma educativa. Pretén millorar substancial-
ment el nivell d’educació al país i garantir una edu-
cació integral als nens i als joves. 

Datos FMI.

Indicadors de creixement

PIB (milers de milions d’USD)

PIB (%)

PIB per capita (USD)

2013

1.261,85

1,4

10.000

2014

1.291,06

2,1

10.784

2015 (e)

1.161,48

2,5

9.592



Les reformes impulsaran el creixement

Font: OCDE, Long-term Growth Scenarios Database.
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Segons estimacions de l’OCDE, el creixement del PIB 
per a Mèxic es situarà per sobre del presentat per 
la mitjana de la resta dels seus països integrants, 

Així mateix, la taxa d’atur del país seguirà la mateixa 
tendència decreixent que en els països membre de 
l’OCDE i es situarà per sota del 5 %.

com es pot veure en les gràfiques següents (la línia 
vermella representa les xifres de Mèxic):
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Dades FMI.

Indicadors principals

Taxa d’inflació (%)

Taxa d’atur

Dèficit públic (% PIB)

Balança per compte corrent (en milions d’USD)

Evolució dels indicadors principals de l’economia 

2013

3,97

4,90

4,18

-30.469

2012

3,56

4,80

4,45

-16.364

2014

4,08

4,75

4,65

-24.983

2015

2,61

4,25

4,08

-27.901



*En milers de EUR. Font: ICEX.

Any

2012

2013

2014

2015 (agost)

Export

3.272.400

3.221.400

3.507.084

2.882.107

Import

5.781.200

5.509.500

5.128.961

2.590.708

Saldo

-2.508.800

-2.288.100

-1.621.877

291.399

Cober. %

56

58,03

68,38

111,25

Intercanvi comercial Espanya - Mèxic

Balança comercial Espanya-Mèxic*

Mèxic, considerat per l’OMC el quinzè exportador i el 
catorzè importador del món el 2014, ha viscut una 
interessant transformació del seu comerç exterior 
durant les últimes dècades. Espanya s’ha situat 
com el setè soci comercial de Mèxic i Mèxic, com 
el tretzè soci comercial d’Espanya.

Pel que fa a la balança comercial, el 2014 va pre-
sentar un saldo deficitari de 1.621 milions d’euros, 
un resultat més bo que els 2.288 milions de dèficit 
de l’any anterior. Quant al flux d’inversió estrangera 
directa (IED) d’Espanya a Mèxic l’any 2014, la xifra 
va ser de 22,568 milions de dòlars, el que va repre-
sentar el 18,13 % del total.

Actualment, hi ha 5.344 empreses amb capital es-
panyol al país, bàsicament en els sectors financer, 
d’assegurances i mitjans de comunicació. Mèxic 
es situa com la novena destinació més interessant 

d’inversió a escala global, després de remuntar tres 
llocs segons l’Índex de Confiança d’IED 2015 de 
la consultora AT Kearney. Segons aquesta, Mèxic 
compta amb unes fortaleses importants, com la dis-
ciplina fiscal i monetària i un nivell d’integració amb 
els EUA que avui en dia li dóna unes expectatives 
de creixement més grans, a més del seu productiu 
sector manufacturer i altres sectors atractius per a 
la inversió estrangera

Per què invertir a Mèxic

Representa un accés important al mercat dels EUA, 
per la seva proximitat i pel Tractat de Lliure Comerç 
d’Amèrica del Nord vigent. Així mateix, compta amb 
un ampli ventall de tractats de lliure comerç signats 
amb l’Amèrica Central i del Sud, Àsia i Europa que li 
atorguen accés preferencial als mercats de més de 
40 països. A més a més, per si mateix, Mèxic disposa 
d’un mercat intern de més de 121 milions d’habitants 
i d’una classe mitjana creixent. 

Tot l’anterior, juntament amb un escenari de pers-
pectives favorables, l’aprovació de les reformes es-
tructurals que potenciaran el dinamisme econòmic i 
la positiva estabilitat macroeconòmica, ha convertit 
Mèxic en un mercat important per a les empreses 
espanyoles. 

És important saber que a Mèxic hi ha plena obertura 
per al flux de recursos, sense cap restricció. Compta 
amb un sistema financer madur, amb un coneixement 
ampli en tots els productes, tant domèstics com in-
ternacionals, i relacionats amb mitjans de pagament, 
crèdits, garanties, etc.

D’altra banda, les figures més comunes de societats 
a Mèxic són la societat anònima (SA) i la societat de 
responsabilitat limitada (SRL). Cal destacar que no 

Consideracions pràctiques



estan permeses les empreses unipersonals, per la 
qual cosa les empreses han de tenir, com a mínim, 
dos socis en la seva estructura accionarial. Aquests 
dos tipus de societats poden ser, a més a més, “de 
capital variable”, el que significa que el seu capital 
pot ser augmentat per aportacions posteriors dels 
accionistes o per l’admissió de nous integrants. De 
la mateixa manera, el seu capital pot ser disminuït 
per la retirada parcial o total de les aportacions dels 
integrants d’aquestes societats.

Pel que fa al sistema tributari mexicà, aquest inclou, 
entre d’altres, els següents impostos principals que 
graven les empreses:

ISR. Impost sobre la renda de les societats: 30 % 
sobre el resultat fiscal. Aquest impost també s’aplica 
a la renda de persones físiques, cas en què arriba a 
una taxa impositiva de fins al 35 %, segons el nivell 
d’ingressos.

IVA. Impost sobre el valor afegit: té un gravamen ge-
neral del 16 % en tot el territori nacional. La majoria 
d’aliments i els medicaments estan exempts d’aquest 
impost.

IEPS. Impost especial sobre producció i serveis: grava 
amb diferents taxes impositives les begudes alcohò-
liques, els aliments amb un alt valor calòric, el tabac, 
alguns serveis com el de telefonia mòbil i telefonia 
fixa, entre d’altres.

Tinença. Impost anual que grava la possessió de 
vehicles: el 5 % del valor comercial de l’automòbil, 
aproximadament.

Impostos sobre immobles. Els impostos correspo-
nents a propietats immobles (predial) i a adquisició 
d’immobles són variables i depenen dels diferents 
estats i municipis.

A Mèxic, atès el seu creixement i la seva situació ac-
tual, encara hi ha recorregut potencial pràcticament 
en tots els sectors econòmics. Tanmateix, conside-
rem que els que més potencial tenen i tindran en el 
futur pròxim són els següents:

•  Energia: tant en la part de producció d’energia 
elèctrica renovable com en oil & gas, atesa l’ober-
tura del sector i el gran potencial de creixement 
que suposen ambdues.

•  Automoció: el país és un dels principals produc-
tors/exportadors de vehicles a escala internacio-
nal i durant els últims anys importants fabricants 
han establert les seves plantes productives al 
país per a la distribució dels seus vehicles a tot 
Amèrica.

•  Aeroespacial: la regió centre de Mèxic s’ha conver-
tit en un important centre de producció de parts 
per a aeronaus, atesa la seva situació, capacitat 
tècnica i avantatges sobre els costos laborals.

•  Infraestructura: encara hi ha necessitats de més 
execució d’obres d’infraestructura, tant en carre-
teres com en serveis de transports, aeroports, 
hospitals, etc.

•  Immobiliari: a Mèxic el sector immobiliari man-
té un dinamisme important, atesa la demanda 
d’habitatge que encara hi ha, així com els centres 
comercials i empresarials. Això va impulsant el 
sector, que, a més, ha evolucionat positivament 
gràcies a l’accés a recursos, no només bancaris, 
sinó també a través de mercats borsaris. 

Sectors d’oportunitat principals



Des de fa més de vint anys, Banc Sabadell ha de-
senvolupat una àmplia xarxa de corresponsalia amb 
bancs del país, el que ens permet conèixer a fons 
el funcionament del sistema financer i del comerç 
exterior. L’any 1991 es va inaugurar l’oficina de 
representació i des d’aleshores ha estat un punt 
de referència per a les empreses interessades a 
desenvolupar activitats comercials o d’inversió a 
Mèxic. El coneixement del mercat local i del marc 
regulador ha permès oferir a l’empresa espanyola 
l’orientació en els seus primers passos al país.

Actualment, mantenim una societat financera (SO-
FOM), Sabadell Capital, dedicada a la banca corpo-
rativa i també comptem amb llicència bancària al 
país. Banc Sabadell Mèxic ha començat a operar 
com a banc comercial al gener de 2016, enfocat 
inicialment en la banca d’empreses per després 
emprendre una segona fase destinada a la de par-
ticulars, cap al final de l’any 2016.

Cal destacar que Sabadell Capital ha assolit sis 
mesos abans del que estava previst el seu objectiu 
anual de finançament de 1.000 milions de dòlars 
(16.120 milions de pesos mexicans). Ja competeix 
en el Top 10 de la banca corporativa en el mercat 
mexicà, amb prop de 60 clients, entre els quals des-
taquen importants membres dels sectors energètic, 
industrial i hoteler. 

Banc Sabadell
Miguel de Cervantes Saavedra, 193, piso 15
Col. Granada, Miguel Hidalgo
11520 México, D.F.
Baltazar Ortiz, director de Centre d’Empreses
Tel. +52 (55) 5262 3200
ORTIZB@bancosabadell.mx
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Més informació al web 
bancsabadell.es
o bé a través del correu electrònic 
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