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Missió comercial a Mèxic: fortaleses i oportunitats
2 de desembre de 2021

Programa

Iniciatives d’internacionalització: ADMANTEX2i i TEXGLOBAL

Iniciatives d’internacionalització del clúster

Missions empresarials - TEXGLOBAL

1. MÈXIC
DATA: 27 de març – 1 d’abril de 2022
LLOC: Mèxic DF / Puebla
SECTORS: Automoció i equipament de protecció personal

2. VIETNAM
DATA: Finals de setembre de 2022
LLOC: Fira VTG (virtual)
SECTORS: Fils de fantasia i moda
ACTIVITATS:
➢ Reunions B2B
➢ Participació a webinars
➢ Estudi de mercat
➢ Visites virtuals a companyies o organitzacions locals

Missions empresarials - TEXGLOBAL

2. ESTATS UNITS
DATA: Primera quinzena de maig de 2023
LLOC: Atlanta, estat de Georgia
SECTORS: Tèxtils tècnics en general

MÈXIC: FORTALESES I OPORTUNITATS
Presentació a càrrec de Vicent Sanchis

MERCAT I SECTOR DELS MATERIALS
TÈXTILS AVANÇATS A MÈXIC
I.
II.
III.
IV.

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE MÈXIC
EL SECTOR TÈXTIL A MÈXIC
OPORTUNITATS DELS TÈXTILS TÈCNICS
CONCLUSIONS

I. INFORMACIÓ GENERAL SOBRE MÈXIC
Dades generals del 2019

Superfície 1.964.375 km2
Població: 128 milions de persones
Densitat de població: 64,9 habitants/km2
Idioma: Espanyol 92,7%
Espanyol i llengües indígenes 5,7%
Moneda: Pes mexicà, 1 EUR = 24.51 MXN
Esperança de vida: 76,7 anys
Religió: Catòlica romana 82,7%
Taxa d'alfabetització: + 15 anys 95,4%
Font: Banc Mundial

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'ECONOMIA
El pes mexicà és la moneda oficial a Mèxic.
Avui dia un euro equival a 24,81 pesos
mexicans. Però el canvi ha patit un
increment en els darrers deu anys: el 2010,
el valor més baix que tenia la moneda
mexicana era 15MXN = 1€. Des d'aquell
moment, el valor sempre ha augmentat
(amb algunes devaluacions petites). Tot i
això, cal comentar que en l'últim any, i
d'acord amb la crisi del Covid-19, el pes
mexicà ha disminuït alguns punts respecte a
l'euro. A la figura següent es mostra
l'evolució des del 2010.

Durant els darrers cinc anys, Mèxic ha tingut alguns sectors que
han crescut considerablement. Vins i begudes (9,6%), Paper i
envasos (9,08%), Economia circular (7,73%) i Mobile & Gaming
(7,25%) són els sectors que han tingut un creixement més gran
des del 2015

A més, els sectors que s'espera que creixin més els propers
quatre anys són Mobile & Gaming (6,88%), Paper &
Packaging (5,53%), Industry 4.0 & 3D printing (5,52%) i Food
Sector (5,29%).

Creixement dels 10 sectors que més han crescut des del 2015 i els 10
sectors que s'espera que creixin més fins el 2024.
Móvil y juegos
Papel y embalajes
Industria 4.0 e impresión 3D
Sector alimentario
Otras industrias de transporte
Vinos y bebidas
Economía circular
TI y transformación digital
Agricultura
Maquinaria y bienes de capital
Font; Accio.gencat.cat y Euromonitor

2020-2024
6,88%
5,53%
5,52%
5,29%
5,20%
4,99%
4,98%
4,65%
4,61%
4,46%

2015-2019
7,25%
9,08%
6,99%
7,03%
6,97%
9,60%
7,73%
6,45%
-1,14%
8,11%

Sobre les importacions de Mèxic, el 2019, els Estats Units (44,1%), la
Xina (17,8%) i Alemanya (3,8%) van ser els 3 primers països que més
béns van exportar a Mèxic.
Analitzant les importacions per sector, el sector químic (6,5%), els béns
electrònics (6%) i les tecnologies de la informació i la transformació
digital (0,2%) van ser els 3 primers sectors que més importacions van
tenir el 2019.

ACORDS COMERCIALS UNIÓ EUROPEA – MÈXIC
El 1997, Mèxic va ser el primer país d'Amèrica Llatina a signar un acord amb la Unió Europea.
L'Acord d'Associació Econòmica, Coordinació Política i Cooperació UE-Mèxic va començar el 2000
i va establir una zona de lliure comerç (ALC) entre les dues parts. També estableix contactes
regulars d'alt nivell entre la UE i Mèxic i cerca un increment creixent dels fluxos d'inversió.
Mèxic i la UE van assolir un nou acord de principi sobre comerç a l'abril del 2018, que substituirà
el primer. El nou acord cobrirà tots els béns, inclòs el sector agrícola. Serà el primer acord
comercial de la UE que inclou un capítol anticorrupció tant pel sector públic com pel privat.
L'abril del 2020, la UE i Mèxic van concloure l'últim element de la negociació del nou acord
comercial i van acordar l'abast exacte de l'obertura recíproca dels mercats públics i un alt nivell
de previsibilitat i transparència en els processos públics.

COMERÇ ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I EL PAÍS
Mèxic és el segon soci comercial més important de la UE a Amèrica Llatina,
només darrere del Brasil.
Durant gairebé vint anys d'aplicació dels acords explicats a l'apartat anterior,
el comerç entre la UE i Mèxic s'ha triplicat. El 2018, el comerç entre la UE i
Mèxic va créixer gairebé un 6% i la UE va mantenir un superàvit comercial de
13.000 milions d'euros, encara que inferior al del 2017. Les exportacions de
la UE a Mèxic van créixer un 4% i les importacions de Mèxic van créixer
gairebé un 9%. Les principals importacions van ser majoritàriament els
productes no agrícoles.
La UE és el segon inversor a Mèxic després dels Estats Units.

II. EL SECTOR TÈXTIL A MÈXIC
A Mèxic, la indústria tèxtil i de la confecció abasta tota la cadena
productiva (des del cultiu del cotó i la producció de fibres sintètiques fins
a la fabricació de fils, teles, peces acabades i accessoris). La indústria dona
feina a més de 639.000 persones directament i proporciona llocs de
treball a molts altres empleats indirectes.
Mèxic és un proveïdor clau de tèxtils i peces de vestir per als EE.UU. i
envia una gran proporció de les seves exportacions de tèxtils i peces de
vestir als EE.UU. No obstant això, s'enfronta a la competència de la Xina,
que és el més gran proveïdor de tèxtils i peces de vestir dels EE.UU.

S'espera un increment al mercat intern. Mèxic té una població de 128 milions de
persones que s'estan convertint en un nivell de vida millor. A més, una gran
proporció d'aquest total es troba en grups més joves que gasten més en roba que
els habitants de més edat.

A més, la indústria tèxtil per a la llar a Mèxic és un sector diversificat i integrat que
s'ha enfortit els darrers anys. Centrar-se en la tecnologia i la innovació és una de les
estratègies dels fabricants mexicans de tèxtils per a la llar per sobreviure a la
competència d'altres països en desenvolupament. A més, un major nombre
d'obertures detallistes i portals en línia donen suport al desenvolupament del
mercat de tèxtils per a la llar. Els costos laborals competitius i la proximitat
geogràfica als EE.UU. han convertit Mèxic en un dels socis comercials tèxtils més
grans dels EE.UU.

TENDÈNCIES COMERCIALS DE LA UNIÓ EUROPEA - MÈXIC
La UE va exportar 1.089M USD de tèxtils i peces de vestir el 2019 a Mèxic,
mentre que les importacions de la UE des de Mèxic van tenir un valor de 193M
USD, generant un dèficit comercial de 896 USD a Mèxic segons dades d'UN
Comtrade. Aquests valors fan que Mèxic sigui un clar importador de tèxtils en
relació amb la Unió Europea.
Peces de vestir i accessoris de vestir, buata, feltre i teles sense teixir, filats
especials i teles tèxtils són les 3 principals exportacions de UE-Mèxic, que
representen el 60% de les exportacions relacionades amb tèxtils a Mèxic, mentre
que les 3 principals importacions de UE-Mèxic es concentren principalment en
peces de vestir, tèxtils i filaments home-home, que representen el 68% de les
importacions UE-Mèxic des de Mèxic.

Alemanya (10.694.847$), és el país que més Importa Confeccions i
complements de vestir de Mèxic, en tenir dues vegades més que
Holanda (5.846.901$) i Regne Unit (5.840.394$).

Els filaments artificials són el tercer producte europeu més importat
de Mèxic. En aquest cas, Alemanya, Irlanda i Espanya són els tres
principals importadors de UE amb valors de 5.109.364$, 2.729.781$
i 916.487$ respectivament.

VALOR DEL COMERÇ INTERNACIONAL TÈXTIL
El comerç tèxtil entre Mèxic i la resta del món té òbviament un saldo net significatiu per
a tots els altres països del món. Els últims cinc anys Mèxic ha tingut un dèficit a la
balança comercial. El 2016 aquest dèficit va ser de 5.5389M$. El dèficit va anar
augmentant fins al 2019, quan va baixar fins als 5.492M$, i l'any passat Mèxic va
recuperar part del dèficit fixant la xifra en 3.506M$, i va tornar més atractiu al país
centreamericà.
En termes de volums d'exportacions, el comerç ha augmentat a una taxa moderada
durant els últims cinc anys, passant de 7.718M$ a 8.156M$ del 2016 al 2019, però l'any
passat, el volum d'exportació va disminuir fins a 7.316M $.
Segons el volum d'importacions, els valors del 2016 al 2019 van rondar els 13.000M$,
però el 2020 les importacions van baixar fins als 10.823M$.

Balança comercial internacional del sector tèxtil. Mèxic-món. Milions $

L'evolució de les importacions i les exportacions pot explicar per
què Mèxic sempre ha tingut un dèficit amb la resta del món pel
que fa al sector tèxtil. Tot i això, la recuperació que va tenir Mèxic
l'any passat s'explica per la gran disminució de les importacions i
el manteniment de les exportacions.

III. OPORTUNITATS DELS TEXTILS TÈCNICS
La tendència actual general de la indústria tèxtil és canviar dels tèxtils convencionals als
tèxtils tècnics, oferint teixits d'alta tecnologia amb rendiment eficient, dissenyats per
veure's atractius, però sobretot per oferir un valor afegit notable en termes de
funcionalitat.
Amb base en dades proporcionades per l'INEGI, se sap que el 63% de la indústria tèxtil
a Mèxic es concentra al centre i nord-est del país, als estats de Puebla, Tlaxcala,
Hidalgo, Ciutat de Mèxic, Estat de Mèxic, Querétaro , Jalisco, Coahuila, Sonora,
Guanajuato, Nou León i San Luis Potosí.
La indústria tèxtil mexicana està fortament consolidada, per la qual cosa, malgrat que la
transició de tèxtils convencionals a tèxtils tècnics no és una tasca fàcil, el país compta
amb el personal i la cadena de producció base per poder dur a terme aquesta evolució.

Gràfic de participació de la Indústria Tèxtil mexicana per producció de confecció tèxtil
i per producció industrial tèxtil

Segons dades de l'estudi realitzat per l'Institut Nacional d'Estadística i
Geografia de Mèxic (INEGI) i la Cambra Nacional de la Indústria Tèxtil
(CANAINTEX) sobre la indústria tèxtil i del vestit de Mèxic, la indústria
tèxtil i de la confecció constitueix el 3,2% de la PIB de les Indústries
Manufactureres de Mèxic i és la desena activitat manufacturera més
important del país llatinoamericà.

Dins del sector tèxtil mexicà, és important diferenciar entre la indústria
tèxtil (dedicada a la producció de teixits tècnics, entre d'altres), i la
confecció (dedicada a la producció de confeccions, moda, etc...).

Exportacions de la indústria tèxtil i de la confecció, 2018

Comparació, exportacions de la indústria tèxtil i de la confecció

Una tendència completament oposada per a les exportacions són les
importacions de productes tèxtils. Tot i que la indústria de la confecció
va ser líder en exportacions, en termes d'importacions, la indústria
tèxtil és la protagonista. El 2018, segons dades de la Secretaria
d'Economia recopilades per l'INEGI, el 59,1% del total de les
importacions van ser a la indústria tèxtil, mentre que el 40,9% van ser a
la indústria de la confecció.
La innovació i la inversió al sector tèxtil industrial de Mèxic seria una
solució per treure al país de la dependència de la indústria de la
confecció (amb baix valor agregat), i una oportunitat per inclinar la
balança dels seus comptes comercials, reduint el dèficit i aportant més
valor.

Comparació de les importacions de la
indústria tèxtil i de la confecció

Un aspecte important de l'anàlisi de l'exportació i importació de productes
tèxtils de Mèxic és conèixer quin és el soci comercial més gran de Mèxic, i
aquest és indiscutiblement els Estats Units d'Amèrica (EE.UU.). El 2018, les
exportacions als EE.UU. van representar el 86,8% del total. D'altra banda, si
comparem les exportacions als EE.UU. de productes de la indústria tèxtil i de
la confecció, ens trobem en una realitat força polaritzada.

Hi ha forts indicis que http://torek.mx/Mèxic ha centrat la seva producció tèxtil en la
indústria de la confecció, convertint-la en el motor de producció i exportació, i ha
deixat enrere la indústria tèxtil. Aquesta situació porta diversos avantatges i
desavantatges.

Entre els avantatges hi ha el fet que Mèxic ha aconseguit consolidar un sector de la
confecció, amb els Estats Units com a principal importador, amb un pes molt
important a la indústria i que li permet pal·liar el dèficit de la balança comercial. Els
baixos costos de producció han fet de Mèxic un país molt cridaner per a altres països
amb un cost de producció més alt com els Estats Units o Europa, que prefereixen
importar productes tèxtils de baix valor, com la roba, a no produir-los ells mateixos.
D'altra banda, la consolidació d'aquest sistema basat en un baix cost de producció i
enfocat a la confecció ha convertit Mèxic en un país dependent d'altres països que
han apostat per la innovació, i dels quals cal importar productes tèxtils industrials.
Aquesta indústria, en requerir més inversió i recursos per produir, resulta molt més
cara d'importar, cosa que fa que el balanç comercial de Mèxic es vegi afectat pel
dèficit.

OPORTUNITATS EN ELS PRINCIPALS MERCATS
D´APLICACIÓ TÈCNICA DELS MATERIALS TÈXTILS
Hometech. Components de mobles, tèxtils per a la llar, catifes, etc.
Packtech. Embalatges, coixinets absorbents per a aliments, etc.
Sporttech. Equip i roba esportiva, equip per acampar, etc.
Medtech. Uniformes, embenats, roba de llit hospitalari, etc.
Protech. Protecció personal contra químics, flames, talls, impactes de bala, etc.
Clothtech. Components de calçat, aïllament tèrmic, control d'olor, etc.
Indutech. Aplicacions industrials en components elèctrics, cintes transportadores, etc.
Geotech. Estabilització de terres, control de sedimentació i erosió, drenatge i filtració, etc.
Oekotech. Protecció ambiental mitjançant filtres d'aire, absorbents d'oli i combustible, eliminació de
gasos, etc.
Agrotech. Encoixinats de cultius, teles per a control de males herbes, articles per a la pesca, etc.
Buildtech. Aïllament tèrmic i acústic d'habitacions, revestiment de canonades, construccióarquitectura tèxtil.
Mobiltech. Revestiments, tapisseries, bosses d'aire, cinturons de seguretat, filtres de combustible, etc.
E-Textiles. Hibridació de productes tèxtils i electrònica, informàtica…

EMPRESES TÈXTILS INNOVADORES A MÈXIC, AMB BONES PRÀCTIQUES DE
DIVERSIFICACIÓ DE PRODUCTES I MERCATS TÈXTILS D´APLICACIÓ TÈCNICA

https://www.ciqa.mx

https://citlax.mx

https://www.esit.ipn.mx

https://www.inegi.org.mx

https://canaintex.org.mx

https://www.machina.cc/

https://www.textec.mx

https://www.citexmexico.com

https://galiatextil.com/

http://www.argentumtextil.com.mx

https://www.piluniformes.com.mx https://www.taisatextil.com

https://morphoplast.com

https://exintex.com

CASOS D´ÈXIT D´EMPRESES TÈXTILS INNOVADORES A MÈXIC. Acords, filials, aliances.

IV. CONCLUSIONS I VALORACIONS PERSONALS
La creixent consciència sobre la funcionalitat superior dels tèxtils d´ús tècnic està
fomentant un consum més gran d'aquests materials que ofereixen solucions a
problemes globals, com la contaminació, problemes de salut, transport eficient,
protecció del medi ambient, construcció i molts més. És per això que la indústria
tèxtil mexicana ha d'incrementar la seva producció mitjançant la innovació i la
implementació de tecnologies avançades, la qual cosa permetrà generar guanys
superiors als que s'obtenen mitjançant la producció i comercialització de tèxtils
convencionals.
La situació estratègica de Mèxic, permet la entrada a EE.UU., i al centre
d´Amèrica.
Dues alternatives. Exportacions-internacionalització

GRÀCIES
vsanchis@mixmail.com
https://www.linkedin.com/in/vicente-jorge-sanchis-rico-0ba31826/

Dia

27 de març
Mexico DF
(diumenge)

28 de març
Mexico DF

29 de març
Mexico DF

Visita a un
ecosistema

Agendes
individuals reunions

AM
----------PM

30 de març
Puebla

Visita a un
ecosistema

Arribada
Check-in
Reunió

Reunions
B2B

Trasllat a
Puebla

Matchmaking
– Reunions
B2B

31 de
març
Puebla

1 d’abril
Mexico DF
(divendres)

Trasllat a
Agendes
Mexico DF
individuals
- reunions
City Tour
Reunions
C2C
Signatura
d’acords
comercials

Trasllat a l’
aeroport

TORN DE PREGUNTES

Moltes gràcies!
textils.cat
adetrell@textils.cat

