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Fitxes País és una publicació elaborada de manera conjunta per CaixaBank Research i BPI Research (UEEF) que conté informació i opinions que provenen de fonts que considerem fiables. Aquest document té 
un propòsit purament informatiu, per la qual cosa CaixaBank i BPI no es responsabilitzen en cap cas de l’ús que se’n pugui fer. Les opinions i les estimacions són pròpies de CaixaBank i BPI, i poden estar 
subjectes a canvis sense notificació prèvia. 

Mèxic
Forma d’Estat: República federal presidencial 

Capital: Ciutat de Mèxic  

Idioma oficial: Espanyol

Població: 127 milions d’habitants (2019)

Moneda: Peso mexicà (MXN)

Tipus de canvi:   1 EUR = 26,08 MXN (30/04/2020) 
1 USD = 23,81 MXN (30/04/2020)

PIB: 1.274 milers de milions $ (1,9% del PIB mundial) 

PIB per capita: 10.118 $ (20.868 $ en paritat de poder adquisitiu)

Facilitat per fer negocis: 60 millor país del món de 190  
segons el Banc Mundial (Doing Business)

Religió: Catòlica: 73%

Data de tancament d’aquesta edició: Maig 2020



Mèxic

Previsions
econòmiques

•  Mèxic és un dels emergents que potencial-
ment és més fràgil a la crisi de la COVID-19, 
atès que ha de fer front a un xoc real molt 
intens (per dependència amb els EUA, pes del 
turisme i importància del sector petrolier), en 
un context de pressió sobre el risc sobirà i da-
vant del qual la reacció de la política econòmi-
ca (incloent-hi la resposta sanitària) està sent 
limitada. Tot això situa aquesta economia en 
una posició de debilitat important i amb riscos 
en augment. Per aquest motiu, preveiem una 
caiguda del PIB de prop del 8,5% el 2020 (que 
podria situar-se a la zona del –12% en escena-
ris més extrems) i un avanç del 2,6% el 2021. 

-8,5

2,6 2,2

 

 

 

 

 

 

 

4

2

0

-2

-4

-6

-8

-10

PIB. Variación interanual (%) 

 

 

EE. UU. Eurozona Emergentes 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Citigroup y Bloomberg. 
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Política  
econòmica

•   Encara que Mèxic no acumula desequilibris fi-
nancers generalitzats, sí que presenta debili-
tats en el front sobirà que es podrien activar 
en el xoc actual. La vulnerabilitat principal és 
la mala situació financera de Pemex (vegeu 
l’apartat Condicions financeres). Així mateix, 
les necessitats de finançament públic en ter-
mes bruts per al 2020 se situen en el 12% del 
PIB, una posició intermèdia entre els principals 
emergents, fonamentalment per la importàn-
cia de les amortitzacions (prop del 7% del PIB). 
També cal assenyalar que els tenidors de bons 
no residents acumulen un 40% de les tinences 
totals de deute públic, una ràtio relativament 
elevada entre els principals emergents (15 
punts més que la mitjana emergent) i que pot 
complicar l’estratègia de renovació del deute.
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•  Mèxic ha optat per una estratègia de confina-
ment relativament laxa. Quant a la política fis-
cal, i tot i que nominalment la posició fiscal de 
Mèxic no és dolenta, la dependència de Pemex 
i la manca d’avanços en la reducció del deute 
públic redueixen de facto el marge de manio-
bra fiscal. En aquesta tessitura, el Govern no ha 
pres fins avui decisions significatives d’aug-
ment de despesa i inversió públiques. En aquest 
context, Banxico ha respost amb una reducció 
agressiva del tipus de referència. A més, s’han 
adoptat una sèrie de mesures de suport a la li-
quiditat a la banca, per garantir el bon funcio-
nament de la renda fixa i facilitar el flux de crè-
dit a les micro, petites i mitjanes empreses 
mexicanes. Pel que fa al peso, la forta incertesa 
existent entorn de la situació econòmica i fi-
nancera mexicana fa preveure que la pressió 
depreciativa es mantindrà el 2020.

•  La profunda recessió del 2020 previsiblement 
es traduirà en una caiguda de la inflació cap a 
cotes inèdites en la història econòmica de Mè-
xic (2,0% el 2020, respecte del 3,6% de la mit-
jana del 2019), fonamentalment pel fet que la 
caiguda del consum implicarà una absència 
total de pressions de demanda. El 2021, l’aug-
ment dels preus també serà moderat, d’acord 
amb una economia la recuperació de la qual 
és només parcial.



Mèxic

Condicions 
financeres

•  Abans del xoc pel coronavirus, el sector banca-
ri mexicà mostrava un bon moment. Registra-
va bons nivells de capitalització i de rendibili-
tat, alhora que la morositat es mantenia en 
nivells baixos i propers al mínim històric. A 
partir d’aquesta posició satisfactòriament sòli-
da, l’actuació de Banxico ha ajudat a contenir 
possibles problemes de liquiditat bancària. 
Amb tot, la duresa de la recessió situa el sector 
en una posició sensible, en la qual és probable 
que la morositat augmenti significativament i 
que la rendibilitat caigui també de manera 
apreciable.
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Perspectives 
a llarg termini

•  Tot i que a mitjà termini les perspectives de 
Mèxic són tan sols modestes, cal esperar una 
mica més d’impuls en matèria infraestructural 
(que requereix, però, aclarir les condicions en 
què operarà la cooperació publicoprivada i la 
materialització dels primers efectes del nou 
Tractat comercial amb els EUA i el Canadà). En 
termes generals, el Tractat hauria d’incentivar 
la modernització de la indústria manufacture-
ra exportadora mexicana i proporcionar un 
marc d’estabilitat atractiu per a la inversió. 
L’efecte de la modernització industrial i de la 
dotació d’infraestructures serà millorar les 
perspectives de creixement a llarg termini.
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•  La principal debilitat macrofinancera és la 
mala situació financera de Pemex, que poten-
cialment podria afectar el risc sobirà. Així, cal 
esmentar que Pemex presenta una manca de 
claredat en el seu model de negoci des de fa 
anys, la qual cosa es tradueix en caigudes de la 
producció de prop del 40% des del 2008, acu-
mulació de deute (100.000 milions de dòlars, 
equivalents a un 8% del PIB mexicà) i pèrdues 
properes als 20.000 milions de dòlars el 2019 
(que molt probablement s’incrementaran el 
2020). Cal recordar que Pemex aporta un 
10,4% dels ingressos fiscals mexicans.

•  A més, les perspectives demogràfiques són fa-
vorables fins al 2030 (llavors es començarà a 
manifestar un envelliment més gran de la po-
blació i un menor creixement demogràfic ve-
getatiu). Amb tot, el país continuarà afrontant 
factors estructurals (institucionals, en particu-
lar) que en dificultaran les possibilitats a llarg 
termini.

Situació  
política

•  La pandèmia és un xoc de tal importància que 
podria alterar les línies directrius del sexenni 
presidencial actual. L’estratègia governamen-
tal relativament laxa davant la pandèmia es 
podria considerar una de les causes del fort 
deteriorament macroeconòmic de país que 
s’espera i, potencialment, acabar erosionant la 
popularitat, encara alta, del president López 
Obrador. 

•  En aquest context, és possible que s’opti per 
avançar al 2021 l’anomenat referèndum revo-
catori (una consulta prevista per al 2022 i per 
la qual la presidència del país es posava a dis-
posició de la ciutadania). Si la celebració 
d’aquest referèndum, juntament amb la cele-
bració de les eleccions parlamentàries de mitja 
legislatura (que també se celebraran el 2021), 
anés acompanyada de mesures electoralistes, 
alteraria el caràcter encara predominantment 
ortodox en matèria de política econòmica de 
la presidència actual.
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Risc  
país
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Classificació del risc  
del crèdit de l’OCDE 

(de 0 a 7, essent 0 el millor)

3
7

PUNTS FORTS

•  Dimensió del mercat nacional. 
•  Accessibilitat i vinculació amb els EUA. 
•  Infraestructures de transport. 
•  Solvència bancària.   

Entorn 
empresarial

PUNTS FEBLES

•  Institucions (desconfiança i modernització 
pendent).   

•  Competència insuficient en sectors energètics.
•  Inseguretat.   
•  Ineficiències del mercat laboral i del sistema 

educatiu.     
     

EXPORTADORS
•  Vehicles, electrònica, maquinària, combusti-

bles minerals i aparells òptics, fotogràfics i 
mèdics.

Sectors 
principals

IMPORTADORS 
•  Electrònica, maquinària, vehicles, combusti-

bles minerals i plàstics. 

ICIE | Índex  
CaixaBank per a la 
Internacionalització 
Empresarial
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg, l’FMI, l’OCDE, Oxford Economics i Thomson Reuters Datastream.

* Credit default swap: mesura de risc país que reflecteix  
el cost d’assegurar l’impagament del bo sobirà.

Riscos

Ràting Última  
modificació Perspectiva

BBB 26/03/20 Negativa

Baa1 17/04/20 Negativa

BBB- 16/04/20 Estable

Indica que el país té “grau d’inversió”.   

Indica que el país no té “grau d’inversió”.

POSICIÓ  
EN EL RÀNQUING 
DE PAÏSOS

1. Accessibilitat

2. Facilitat 
d’operar

3. Atractiu
comercial

4. Entorn financer  
i innovador

5. Estabilitat

SUBPILARSPILARS

CURT TERMINI

•  Impacte global de la pandèmia  
més gran del previst  -            +

•  Empitjorament de la situació  
financera de Pemex  -            +

•  Enduriment més gran del 
finançament internacional -            +

•  Orientació populista  
del nou Govern   -            +

LLARG TERMINI

•  Reformes parcialment  
fallides -            +

•  Incapacitat de millorar  
les institucions -            +

•  Dificultats per aprofitar 
el nou Tractat USMCA -            +



Mèxic

Segons la nova llei del 2013, la legislació mexicana 
recorre a la Llei de l’impost sobre la renda (ISR) 
per gravar tant el benefici obtingut per les socie-
tats com el de les persones físiques. El tipus gene-
ral per a societats és del 30% des del 2014, sense 
disposició efectiva de la reducció de taxes prevista 
(al 28% el 2015 i al 25% el 2016), que afavoria la 
creació d’empreses. Pel que fa a les persones físi-
ques, tributen segons ingressos, des del 0% fins a 
un màxim del 35%. Els impostos al consum (IVA) 

es caracteritzen per un tipus general del 16%, tot 
i que alguns productes especials tenen una taxa 
del 0%, com ara els aliments bàsics, l’edició de lli-
bres i diaris, la maquinària i les entrades per a l’ac-
tivitat agrícola, així com l’exportació de béns o 
serveis. També hi ha una Llei de l’impost especial 
sobre producció i serveis que s’aplica a productes 
especials, com ara les begudes alcohòliques, ta-
bacs i combustibles, entre d’altres, i els grava del 
25% al 160%.

Fiscalitat

JOINT VENTURE
En l’escenari mexicà es possibilita la joint ventu-
re mitjançant tres tipologies:
• Joint venture d’aliances estratègiques: no és 

obligatori fer una aportació econòmica. És la 
suma de característiques de cada membre po-
sades al servei d’un objectiu col·lectiu. 

• Joint venture de coinversió: és un negoci con-
junt amb aportació monetària o de béns i una 
mateixa direcció, que és el propòsit d’obtenir 
més utilitats de les que es podrien aconseguir 
individualment.

• Joint venture contractual: les persones impli-
cades duen a terme una activitat en comú, 
però no estableixen una nova empresa, sinó 
acords de col·laboració en els quals s’estipu-
len clàusules que regeixen les activitats que 
cada part realitzarà i la manera de repartir 
guanys i riscos.

D’acord amb la llei mexicana, les empreses mix-
tes es consideren entitats separades de les seves 
empreses matrius i s’han d’inscriure per separat 
per pagar impostos.

Inversions Els sectors més atractius per a la inversió estrangera 
són les manufactures, les noves tecnologies, els ser-
veis financers, el comerç, la construcció, les infraes-
tructures en transports i energia, l’automoció i el 
turisme. La tendència favorable dels darrers anys, 

tant en l’àmbit econòmic com polític i social, afavo-
reix que continuï sent una de les principals destina-
cions de la inversió estrangera directa al continent 
americà. Els principals països inversors són els EUA, 
Espanya, el Canadà, Alemanya i el Japó. 

SUCURSAL
Establir una sucursal en aquest país comporta 
mantenir un estatus d’empresa estrangera i no-
més podrà desenvolupar activitats autoritzades 
al 100% per a persones jurídiques estrangeres. 

En aquest sentit, una filial es diferencia d’una 
sucursal en el fet que la primera té personalitat 
jurídica mexicana encara que el capital sigui 
d’origen estranger.

Establiment SOCIETAT LOCAL
A Mèxic hi ha els següents tipus de societats mer-
cantils: societat en nom col·lectiu, societat en co-
mandita simple, societat de responsabilitat limi-
tada, societat anònima, societat en comandita 
per accions i societat cooperativa. Les més comu-
nes són la societat anònima (SA), la societat anò-
nima de capital variable (SA de CV) i la societat 
de responsabilitat limitada (S de RL). La societat 
de responsabilitat limitada cal que disposi d’un 

capital social mínim establert en el contracte so-
cial, que ha d’estar íntegrament subscrit. El 50 % 
del valor de cada part social s’ha de desemborsar 
en efectiu en el moment de la subscripció; no hi 
ha restriccions per als estrangers. Així mateix, cal 
destacar la importància i l’enorme utilització de 
la figura del fideïcomís a Mèxic (de garanties, 
d’administració, etc.).

OFICINA DE REPRESENTACIÓ
Una oficina de representació, a Mèxic denomi-
nada “amb ingressos”, té la interpretació de 
persona jurídica estrangera segons la llei mexi-
cana. Per sol·licitar aquest estat cal acudir a la 
Comissió Nacional d’Inversions Estrangeres, 
dins de la Secretaria d’Economia; si la sol·lici-

tud és acceptada, l’oficina de representació es 
podrà inscriure al Registre Públic de Comerç. 
Aquesta entitat podrà llavors desenvolupar 
operacions mercantils, excepte les reservades 
a les empreses mexicanes (o aquelles estrange-
res establertes al país com a filial o sucursal).

Aliances 
estratègiques

TRACTATS DE LLIURE COMERÇ
Des de l’any 2000, Mèxic i la UE van posar en vi-
gor un tractat de lliure comerç (TLCUEM) que 
forma part de l’Acord d’Associació Econòmica, 
Concertació Política i Cooperació Mèxic-UE, la 
modernització del qual va concloure a l’abril del 
2020 en l’Associació Llatinoamericana d’Integra-
ció. Mèxic disposa d’una xarxa de 13 tractats de 
lliure comerç amb 50 països (TLC), 32 acords per a 
la promoció i protecció recíproca de les inversions 
(APPRI) amb 33 països i 9 acords d’abast limitat 

(acords de complementació econòmica i acords 
d’abast parcial) en el marc de l’Associació Llati-
noamericana d’Integració (ALADI).
A més, Mèxic participa de manera activa en or-
ganismes i fòrums multilaterals i regionals, com 
ara l’Organització Mundial del Comerç (OMC), el 
Mecanisme de Cooperació Econòmica Àsia-Pací-
fic (APEC), l’Organització per a la Cooperació i el 
Desenvolupament Econòmics (OCDE) i l’ALADI.

Condicions 
aranzelàries



Mèxic

Condicions 
aranzelàries 
(continuació)

ZONA FRANCA
Mèxic adopta de manera formal la figura de Zona 
Franca a la Llei Duanera el 2003, on s’incorpora en 
el règim duaner anomenat “Recinte Fiscalitzat Es-
tratègic”, com a part del procés de liberalització i 
obertura comercial del país. En termes de la Llei 
Duanera, són recintes o llocs on es pot introduir 
mercaderia durant un temps limitat (pot ser naci-
onal, nacionalitzada o estrangera) per ser objecte 
de maneig, emmagatzematge, custòdia, exhibi-
ció, venda, distribució, elaboració, transformació 

o reparació, amb l’avantatge que, tret d’algunes 
excepcions, no pagaran impostos al comerç exte-
rior ni quotes compensatòries; de la mateixa ma-
nera, no estaran subjectes al compliment de regu-
lacions i restriccions no aranzelàries, normes 
oficials mexicanes, a banda que les minves i deixa-
lles no causaran contribucions, sempre que siguin 
destruïdes. Mèxic disposa de zones franques en 
els recintes fiscalitzats estratègics i a les set zones 
econòmiques especials situades a vuit estats.

CULTURA EMPRESARIAL
Les similituds culturals d’Espanya amb els països 
d’Amèrica Llatina fan que sigui més fàcil fer nego-
cis, ja que es comparteix idioma, trets culturals i 
religiosos. Tot i així cal tenir en compte alguns fac-
tors de la cultura empresarial, com és la proximitat. 
La cordialitat és un valor molt important per als 

mexicans i cal ser educat i cortès per acostar-se a 
ells i després guanyar-se la seva confiança, per la 
qual cosa és important respectar els protocols, una 
mostra de respecte. En les primeres reunions és tan 
important presentar la proposta com donar-se a 
conèixer com a persona. 

Negociació 
i protocol

•  Expo Cihac.
•  Expo Pack.
•  Confiexpo.
•  Feria del Libro de Guadalajara.
•  Expo ANTAD & Alimentaria.
•  Fundiexpo.
•  Expo Agroalimentaria.
•  Iastimagen.
•  INA PAACE AUTOMECHANIKA.
•  Logistic Summit & Expo.

•  Foro Petrolero Coparmex.
•  Mexico Minergy.
•  Expo Construye.
•  Expo Mujer México.
•  ExpoPartes.
•  Expo Metal Mecánica.
•  PROSA Foro Operativo.
•  Expo Innovación.
•  Invest México.

Fires clau

Webs  
d’interès

• Secretaria de Relacions Exteriors: http://sre.gob.mx/
• Proyectos México: www.proyectosmexico.gob.mx
• Secretaria d’Economia: www.gob.mx/se

Mitjans de  
cobrament  
i pagament

MITJANS DE COBRAMENT
Es recomana assegurar sempre el cobrament fent 
servir els mètodes internacionals habituals, princi-
palment el crèdit documentari, que és el que ofereix 
més garanties, o les remeses documentàries a la vis-
ta (cash against documents, CAD) o a termini (deli-

ver against acceptance, DA), on intervenen els bancs 
en la gestió de la documentació comercial. L’ús de 
transferències bancàries també s’utilitza molt. El sis-
tema financer mexicà és molt solvent i no hi ha pro-
blemes en la confirmació de les operacions de risc.

MITJANS DE PAGAMENT
El crèdit documentari és el mitjà de pagament que ofereix més confiança. També és comú el paga-
ment mitjançant remeses documentàries i transferències bancàries. 

ASSEGURANCES DE TIPUS DE CANVI
Es pot cobrir el risc de canvi tant del peso com del dòlar, divisa que s’utilitza en moltes de les transac-
cions comercials.

CaixaBank manté una aliança estratègica amb 
Grupo Financiero Inbursa (GFI) a Mèxic. Inbursa és 
un banc sòlid que presenta l’índex de solvència 
més alt del país i ocupa el quart lloc en crèdits co-
mercials. Crea importants empreses especialitzades 

que, unides, ofereixen els millors productes amb el 
millor servei, cobrint totes les necessitats finance-
res dels nostres clients. Ofereix una àmplia cartera 
de productes i serveis als clients de CaixaBank i fa-
cilita l’accés al sistema financer mexicà.

CaixaBank
al país



CaixaBank  
al món

 Sucursals
 Oficines de representació
 Spanish Desks

Frankfurt (Alemanya)

Varsòvia (Polònia)

Pequín (Xina)

Singapur

Santiago de Xile (Xile)

São Paulo (Brasil)

Lima (Perú)

Tànger (Marroc)

Ciutat de Mèxic (Mèxic)

París (França)

Bogotà (Colòmbia)

Milà (Itàlia)

Alger (Algèria)

Xangai (Xina)

Nova Delhi (Índia)

Istanbul (Turquia)

Dubai (Emirats Àrabs Units)

El Caire (Egipte)

Johannesburg (Sud-àfrica)

Nova York (EUA)

Londres (Regne Unit)

Hong Kong (Xina)

Viena (Àustria)

BPI (Lisboa)

Agadir (Marroc)

Casablanca (Marroc)

Sidney (Austràlia)

Toronto (Canadà)


