JORNADA
OPORTUNITATS DE
NEGOCI A

MÈXIC
Per què Mèxic?
Mèxic és el segon mercat més gran d'Amèrica Llatina, 114 milions d'habitants i
destaca especialment per les oportunitats de negoci en els sectors de l'alimentació, el
transport, l'automoció, la maquinària, el packaging, la salut i els equipaments mèdics.
Les exportacions catalanes a Mèxic augmenten per tercer any consecutiu assolint els
1.286 milions d'euros el 2016.
És membre de la NAFTA (Àrea de lliure Comerç d'Amèrica del Nord) i té un acord
amb l’U.E pel que els aranzels d’importació són molt reduïts.
La proximitat geogràfica amb EEUU, afavoreix els negocis amb aquest país. Té una
línia de crèdit concedit pel FMI i compta amb una important base industrial.
Les finances públiques estan sota control. El deute extern és reduït.
Sectors d'interès:
ALTRES INDÚSTRIES DEL TRANSPORT
Mèxic està apostant per la millora de les seves infraestructures de transport,
concretament amb una inversió de més de 30.000 milions d'USD per a noves
carreteres fins al 2018. La inversió inclou 149 projectes d'autopistes, ponts i carreteres
de circumval·lació. Aquestes inversions han despertat l'interès per productes i
materials que aportin solucions tecnològiques, tant per a la gestió del trànsit com per a
la gestió dels estacionaments, així com altres aspectes relacionats. A més, seguint els
compromisos internacionals en matèria de reducció de gasos d'efecte hivernacle, ha
generat diversos projectes d'implementació de polítiques en Desenvolupament
Orientat al Transport (DOT), com és el de la implementació de sistemes integrats
d'autobusos.
AUTOMOCIÓ
És el cinquè productor i exportador internacional. Les principals empreses mundials
del sector de l’automòbil fabriquen a Mèxic i tenen plans d’expansió per als propers
anys. Es calcula que per cada constructora que s’instal·la a Mèxic es generen prop de
mil milions de dòlars d’inversió per part de les empreses proveïdores de components

d’automòbil, oferint possibilitats per a les empreses catalanes proveïdores del sector, a
través d’exportacions o mitjançant projectes d’inversió a Mèxic.
Mèxic s'ha convertit en el principal productor de vehicles d'Amèrica Llatina i el setè al
món. Es preveu que la producció anual d'automòbils augmentarà dels 3,5 milions
actuals fins als 5 milions el 2020. Es calcula que per cada constructora que s'instal·la a
Mèxic es generen prop de 1.000 milions de dòlars d'inversió per part de les empreses
proveïdores de components d'automòbil. Existeix un nínxol important al sector per a
proveïdors de segon i tercer nivell, atesa la gran concentració d'OEM al país.
ENERGIA I RECUROS
Mèxic té recursos abundants per generar electricitat amb fonts d'energia renovables,
que poden generar actualment fins al 20 % de l'energia total del país. S'espera que
aquesta xifra arribi al 35 % el 2024 i així augmenti els seus parcs de generació
d'energia. El país disposa d'un potencial eòlic enorme, que tot just s'està començant a
desenvolupar. Pel que fa a l'energia solar, Mèxic és un dels 5 països al món amb més
atractiu per invertir en plaques solars, gràcies a la seva ubicació geogràfica. La
quantitat de radiació solar d’algunes regions del país, com Sonora, és de les més
elevades del món.
MECÀNICA, METAL·LÚRGICA I BÉNS D’EQUIPAMENT
Els principals sectors de l'economia mexicana tenen una gran necessitat de màquines
i eines. Gràcies als creixements sostinguts que estan mostrant, combinats amb
l'escassa producció nacional, les empreses catalanes del sector tenen una gran
oportunitat de negoci. Els fabricants catalans tenen al seu favor la bona receptivitat
dels seus productes en aquest mercat, que es perceben de qualitat (en termes
tecnològics i de seguretat).
PACKAGING
Mèxic gaudeix d'un sector industrial potent, format per grans empreses transnacionals.
Hi ha dos sectors preponderants: l'alimentació i la farmacosmètica. Mèxic disposa de
grans laboratoris internacionals, però també s'ha generat una indústria pròpia creixent.
En aquest sentit, s'estan desenvolupant noves possibilitats per a la innovació dels
materials i processos d'empaquetatge i embalatge; és a més una indústria amb un
valor de producció superior als 13.800 milions de dòlars l'any 2015.

Voleu obrir nous mercats internacionals?
Ara és el moment.
No deixeu escapar aquesta oportunitat
comercial!

10:00h

Benvinguda.
Sr. Josep M. Campanera. Director Promoció Plametall

10:10h

Presentació d’ Oportunitats de negoci a Mèxic.
Sr. Carlos Fernández. Delegat de Plametall a Mèxic

11:30h

Presentació del programa "El Seu Delegat a Mèxic"

11:40h

Col·loqui entre els assistents.

12:00h

Cloenda de l’acte.

Les places són limitades a la capacitat de la sala i s’assignaran per ordre d'inscripció.
L’Entitat Organitzadora es reserva el dret d’anul·lar aquesta acció o modificar les
condicions esmentades a la circular informativa.

http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1397
INSCRIPCIÓ JORNADA

Assistència
gratuïta!
Dia:

Dimarts, 19 de desembre del 2017

Hora:

De 10:00 a 12:00 h

Lloc:

CENTRE METAL.LÚRGIC
C. Tres Creus, 66
08202- Sabadell
Més informació: tel. 93 745 78 10
gemma.cano@plametall.cat

