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Wstęp

Porozumienie o  Wolnym Handlu Ameryki Północnej (NAFTA) weszło w  życie 
1 stycznia 1994 r., tworząc największe ugrupowanie handlowe w skali światowej. Mimo 
że w świecie istnieje wiele ugrupowań regionalnych, NAFTA jest pierwszym, którego 
członkami są kraje o tak znacznie zróżnicowanym poziomie gospodarczym, mające od-
mienne interesy gospodarcze i polityczne.

W istniejącej literaturze niewiele jest prób analizy efektu kreacji handlu w wymia-
nie handlowej Meksyku po wejściu w życie Porozumienia o Wolnym Handlu Amery-
ki Północnej. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że po zawarciu Porozumie-
nia NAFTA wystąpił efekt kreacji handlu w wymianie handlowej Meksyku z krajami 
członkowskimi. Zainteresowanie tym zagadnieniem sprawił fakt, iż efekt kreacji han-
dlu dla Meksyku pojawia się co najwyżej jako element uboczny w badaniach tego typu 
prowadzonych z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych lub Kanady. Jest to z jednej 
strony skutkiem koncentracji zainteresowania meksykańskich ekonomistów wpływem 
Porozumienia wyłącznie na wielkość produkcji w  niektórych gałęziach przemysłu, 
zatrudnienie w wybranych regionach kraju, poziom życia mieszkańców bądź na bez-
pośrednie inwestycje zagraniczne, a  nie na handel zagraniczny, z  drugiej zaś strony 
wynikiem gromadzenia i publikacji przez oficjalny urząd statystyczny Meksyku bar-
dzo fragmentarycznych, często niespójnych danych statystycznych w zakresie handlu 
zagranicznego, których szczegółowość zmieniała się kilkakrotnie w okresie przyjętym 
jako podstawa badań.

Poniższe analizy przeprowadzono w  formie zagregowanej (dla całości eksportu 
i  importu Meksyku ze wszystkimi krajami NAFTA), a  także w  skali dezagregowanej 
(w odniesieniu do poszczególnych krajów, grup towarowych i pojedynczych towarów 
w handlu ze Stanami Zjednoczonymi oraz z Kanadą). Punktem wyjścia była struktura 
geograficzna i towarowa handlu zagranicznego Meksyku w latach 1988–1993, tj. w la-
tach poprzedzających wejście w życie porozumienia NAFTA. Zmiany, jakie zaszły w obu 
typach struktur (geograficznej i  towarowej), uznane zostały za wpływ Porozumienia, 
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chociaż należy pamiętać, że miały na nie również wpływ pewne czynniki zewnętrzne 
w stosunku do Porozumienia, takie jak proces globalizacji w gospodarce światowej, czy 
mające w  niej miejsce kryzysy finansowe lub wahania cen znaczących surowców, jak 
np. ropa naftowa. Niemniej jednak wysoki stopień zależności meksykańskiej gospodarki 
od gospodarki jej największego i najważniejszego partnera handlowego – Stanów Zjed-
noczonych (około 80 % wymiany handlowej Meksyku przypada na ten kraj) pozwala 
na przypisanie zmian zachodzących w meksykańskim handlu zagranicznym od drugiej 
połowy lat 90. porozumieniu NAFTA.

Badania efektu kreacji handlu w NAFTA – przegląd literatury

Z uwagi na stosunkowo krótki okres istnienia NAFTA literatura dotycząca wpływu 
jego funkcjonowania na handel zagraniczny krajów członkowskich nie jest zbyt bogata. 
Większość autorów koncentruje się w swoich badaniach na efekcie przesunięcia han-
dlu w wymianie handlowej Stanów Zjednoczonych z krajami Europy, Azji lub Ameryki 
Łacińskiej, traktując efekt kreacji handlu w sposób marginesowy. Wśród badań skon-
centrowanych na tej tematyce wymienić należy badania A.O. Krueger1. W badaniach 
autorka skoncentrowała się na próbie odpowiedzi na pytanie, czy NAFTA doprowadziło 
do powstania efektu przesunięcia handlu w wymianie handlowej USA z krajami spoza 
ugrupowania. W celu udowodnienia swojej tezy A.O. Krueger zbadała, jak przedstawiał 
się amerykański handel z krajami spoza NAFTA w porównaniu z wymianą handlową 
USA z krajami ugrupowania. Ponieważ w większości przypadków powstanie NAFTA 
nie wpłynęło na spadek handlu tego kraju z  krajami trzecimi, autorka odrzuciła tezę 
o istnieniu efektu przesunięcia handlu. W celu wykazania istnienia efektu kreacji han-
dlu autorka porównała procentowy udział w amerykańskim imporcie produktów spro-
wadzanych z Meksyku (jako kraju reprezentującego NAFTA) z towarami kupowanymi 
w  krajach Azji Wschodniej (reprezentujących pozostałe kraje świata). Porównanie to 
pokazało, że we wczesnych latach 90. towary importowane z Meksyku powiększyły swój 
udział w rynku amerykańskim, zmniejszając jednocześnie udział w rynku światowym, 
natomiast od 1994 r. Meksyk podniósł swój udział na obydwu rynkach. Na tej podstawie 
A. Krueger stwierdza, że NAFTA w nieznacznym stopniu przyczyniło się do powstania 
efektu kreacji handlu.

Innym autorem, który w swoich badaniach skoncentrował się na efekcie przesunię-
cia handlu jest J. Bhagwati2. Autor sugeruje, że zastosowanie poza- i  parataryfowych 
środków ochrony rynku krajowego (takich jak stosowanie bez ograniczeń ceł antydum-
pingowych czy dobrowolnych ograniczeń eksportu lub porozumień o  uporządkowa-
nym zbycie) w  krajach członkowskich ugrupowania może doprowadzić do znaczne-
go ograniczenia efektu kreacji handlu, przyczyniając się jednocześnie do zwiększenia 
efektu przesunięcia. Podobnie utrzymanie zewnętrznej taryfy celnej na niezmienionym 
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poziomie po wejściu w życie NAFTA w żadnym wypadku nie prowadzi do wyelimino-
wania efektu przesunięcia handlu, a  jedynie może go nieznacznie zmniejszyć. Na tej 
podstawie autor dochodzi do wniosku, że NAFTA niekoniecznie przyczyni się do po-
wstania efektu kreacji, natomiast w dużym stopniu będzie wpływać na powstanie efektu 
przesunięcia handlu.

D. Lederman, W. Maloney i L. Serven3 zajmują się przede wszystkim badaniem efek-
tu przesunięcia handlu krajów NAFTA w handlu z różnymi ugrupowaniami Ameryki 
Łacińskiej, głównie z perspektywy zmian w handlu zagranicznym Stanów Zjednoczo-
nych. Z perspektywy amerykańskiego importu krajami poszkodowanymi przez NAFTA 
okazały się Brazylia, Ekwador oraz Wenezuela, a  nie, jak oczekiwano, kraje Amery-
ki Środkowej, których udział w imporcie Stanów Zjednoczonych w okresie po wejściu 
w  życie NAFTA wzrósł. W  badaniach dotyczących poszczególnych sektorów autorzy 
przeczą wystąpieniu efektu przesunięcia w  handlu odzieżą oraz wyrobami tekstylny-
mi USA z  krajami Ameryki Środkowej. Twierdzą oni, że zmiany w  handlu w  regio-
nie (szybki wzrost udziału eksportu Meksyku w amerykańskim rynku) spowodowane 
zostały w większym stopniu przez dewaluację peso niż przez wejście w życie NAFTA, 
a świadczy o tym fakt, że większość krajów Ameryki Środkowej i Karaibów wykazało 
tę samą stopę wzrostu udziału w rynkach NAFTA. Jedynymi krajami, które wydają się 
ucierpieć z powodu porozumienia, są kraje Azji, gdyż ich udział w amerykańskim ryn-
ku znacznie spadł.

Większość opracowań innych autorów, zajmujących się efektami kreacji i przesunię-
cia w ramach NAFTA, skupia się na znalezieniu odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ ma 
to ugrupowanie na handel USA i Kanady, a w szczególności jak porozumienie to wpły-
nęło na zmiany w handlu poszczególnych stanów, prowincji czy regionów tych krajów. 
Do tej grupy należą opracowania H. Walla4, C. Coughlina, H. Walla5, a także J. Broxa6. 
Literatura dotycząca znaczenia NAFTA dla Meksyku koncentruje się bardziej na tema-
tyce wpływu, jakie miało jego powstanie na rozwój poszczególnych działów gospodarki, 
niż na badaniach dotyczących efektu kreacji i przesunięcia handlu.

H. Wall7 w swoich rozważaniach nad skutkami NAFTA dla handlu Ameryki Północ-
nej koncentruje się na geograficznym efekcie integracji wewnątrz krajów wchodzących 
w skład ugrupowania lub też poszczególnych prowincji. Autor w swoich badaniach wy-
kazał istnienie znacznych różnic we wpływie NAFTA na handel określonych obszarów 
Kanady i USA. Porozumienie przyczyniło się do znacznego spadku handlu prowincji 
wschodniej Kanady z USA i Meksykiem, podczas gdy prowincje centralnej części tego 
kraju zwiększyły wymianę handlową z USA i Meksykiem, redukując jednocześnie swój 
eksport do Europy. Na handel prowincji zachodniej Kanady z USA NAFTA nie wywarła 
żadnego wpływu, przyczyniając się jednocześnie do znacznego wzrostu handlu z Meksy-
kiem i jednoczesnego znacznego spadku handlu z Europą i Azją. W przypadku poszcze-
gólnych regionów USA Porozumienie przyczyniło się do jego wzrostu ze wszystkimi 
analizowanymi regionami.
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J. Morales8 zajmuje się również problemem zróżnicowanego wpływu NAFTA na 
różne regiony Meksyku. Choć jego badania nie dotyczą bezpośrednio pomiaru efektu 
kreacji czy przesunięcia handlu Meksyku po wejściu w życie Porozumienia, to wysuwa 
on tezę, że NAFTA nie wpłynęła bezpośrednio na pogłębienie specjalizacji w  handlu 
Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi, ale bardziej przyczyniła się do pogłębienia istnie-
jących więzów między kluczowymi dla Meksyku stanami USA, głównie granicznymi 
oraz północną i centralną częścią Meksyku.

P.J. Wylie i R.F. Wylie w swoich badaniach podjęli próbę określenia możliwej wielko-
ści efektu przesunięcia handlu w wyniku NAFTA w imporcie wyrobów przetworzonych 
z krajów trzecich do USA, Kanady oraz Meksyku9. Zgodnie z wynikami ich badań, NAFTA 
przyczyni się średnio do jednoprocentowego spadku importu z krajów trzecich na rynek 
Stanów Zjednoczonych. W Kanadzie spadek importu z krajów trzecich wyniesie 5,5 %, 
natomiast w Meksyku aż 9 %. Zarówno w USA, jak i w Kanadzie efekt przesunięcia han-
dlu uwidoczni się najbardziej w handlu surowcami i gotowymi wyrobami włókienniczy-
mi oraz odzieżą, wyrobami z plastiku, skóry, a także wyrobami z metali oraz surowca-
mi chemicznymi i wyrobami gotowymi z tej branży. W przypadku Meksyku natomiast 
największy efekt przesunięcia handlu wystąpi w imporcie wyrobów z plastiku, odzieży, 
wyrobów z metali, sprzętu transportowego oraz różnych wyrobów przemysłowych.

K. Clausing10 zajmuje się natomiast analizą efektów kreacji i przesunięcia handlu będą-
cych wynikiem kanadyjsko-amerykańskiego porozumienia o wolnym handlu (CUFTA). 
Opierając się na elastycznościach popytu importowego i podaży eksportowej oraz biorąc 
pod uwagę średnie zmiany w stawkach celnych, K. Clausing wykazał, że amerykański im-
port z  Kanady był, dzięki CUSFTA, w  1994 roku o  26  % wyższy. Porównując tę liczbę 
z rzeczywistym wzrostem amerykańskiego importu z Kanady w roku 1994, wykazuje on, 
że 54 % z 42 mld USD, o jakie wzrósł amerykański import, było wynikiem Porozumienia.

Reasumując wyniki przedstawianych badań: efekt kreacji handlu w krajach NAFTA 
nie wystąpił (A. Kruger, J. Bagahwati, D. Lederman i  inni) lub jego wartość była rela-
tywnie niska (H. Wall, P.J. Wylie). Efekt przesunięcia zdaniem wymienionych autorów 
występuje, lecz jego skala jest odmienna dla każdego kraju: najbardziej uwidacznia się 
w przypadku Stanów Zjednoczonych najmniej w przypadku Meksyku.

Metoda badań efektu kreacji handlu 

W niniejszym artykule porównano wartości rzeczywiste, jakie osiągnął meksykański 
eksport oraz import ze Stanów Zjednoczonych i Kanady po wejściu w życie NAFTA, 
z wartościami hipotetycznymi, jakie osiągnąłby ten eksport oraz import w przypadku 
braku Porozumienia przy założeniu, że rozwijałby się on w taki sam sposób, jak w okre-
sie poprzedzającym Porozumienie. Analizę wymiany handlowej przeprowadzono na 
podstawie danych statystycznych dostarczonych przez meksykański urząd statystyczny. 
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Za okres sprzed wejścia w życie NAFTA, który posłużył do wyznaczenia hipotetycznych 
wielkości importu i eksportu w latach późniejszych, przyjęto lata 1988–1993. Wybór ta-
kiego okresu wymuszony został przede wszystkim zmianami w systemie prezentowania 
danych statystycznych przez Meksykański Instytut Statystyczno-Geograficzny (INEGI)11. 
Dodatkowo czas ten pokrył się z  okresem wprowadzenia przez Meksyk kolejnej fazy 
otwarcia gospodarki – procesu rozpoczętego w 1986 r.12 

Podstawowym celem badań jest wykazanie, że powstanie NAFTA doprowadziło do 
wystąpienia efektu kreacji w handlu Meksyku (zarówno w jego imporcie, jak i w ekspor-
cie), a także określenie tych towarów, którymi handel przyczynił się do powstania tego 
efektu w największym stopniu. 

W  imporcie za efekt kreacji przyjęto wzrost meksykańskich zakupów w  krajach 
członkowskich ugrupowania bez rozróżnienia, czy rosnący import zastąpił produkcję 
krajową w Meksyku czy też import pochodzący z krajów trzecich (efekt brutto zgodnie 
z terminologią B. Balassa)13. Efekt kreacji handlu zbadano najpierw dla meksykańskie-
go importu jako całości, a następnie badaniu poddano 21 sekcji towarów według mek-
sykańskiej taryfy celnej. W przypadku najważniejszych grup towarowych, do których 
zaliczono: rolnictwo i przemysł spożywczy (sekcje 1–4), przemysł chemiczny (sekcja 6), 
włókienniczo-odzieżowy (sekcja 11), wyroby z żelaza i metali nieżelaznych (sekcja 15), 
maszyny i  urządzenia mechaniczne oraz elektryczne (sekcja 16), sprzęt transportowy 
(sekcja 17), badania przeprowadzono również według rozdziałów taryfy celnej. Z uwagi 
na fakt, że taryfy celne krajów członkowskich ulegały stopniowemu obniżeniu w ciągu 
15 lat od wejścia w życie Porozumienia, badania przeprowadzono dla lat 1994, 1997, 
2000, 2002 oraz 2006. Efekt kreacji w imporcie całkowitym Meksyku w 1994 r. obliczono 
na podstawie następującego wzoru:

gdzie:
E C

kimp – efekt kreacji handlu w imporcie całkowitym,
F C

94 – rzeczywisty import całkowity Meksyku ze Stanów Zjednoczonych lub 
Kanady bądź obu krajów w 1994 r.,

 – hipotetyczny import całkowity Meksyku z tych samych krajów w 1994 r. 
w przypadku, w którym NAFTA nie weszłoby w życie,

C – import całkowity Meksyku z danego kraju lub krajów w danym roku.

Przewidywany import całkowity Meksyku w przypadku nieistnienia NAFTA w 1994 r. 
obliczono za pomocą ekstrapolacji liniowej rzeczywistych wartości całkowitego importu 
Meksyku w latach 1988–1993 według wyżej przedstawionego wzoru przez wyrażenie:
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gdzie:
F C

93 – rzeczywisty import całkowity Meksyku odpowiednio z USA lub Kanady bądź 
obu krajów w 1994 r.,

F C
88 – rzeczywisty import całkowity Meksyku z USA, Kanady lub obu w 1988 r.

Efekt kreacji importu całkowitego w latach następnych obliczono w sposób podobny, 
zmianie ulegał w kolejnych latach jedynie człon wzoru określający hipotetyczny import 
całkowity Meksyku w danym badanym roku14. W podobny sposób określony został efekt 
kreacji importu poszczególnych grup towarowych.

gdzie:
Fi

kimp – efekt kreacji handlu w grupie towarowej i,
Fi

94 – rzeczywista wartość importu grupy towarowej i w 1994 r.,

Fi
93 – rzeczywista wartość importu grupy towarowej i w 1993 r.,

Fi
88 – rzeczywista wartość importu grupy towarowej i w 1988 r.,

 – przewidywany import grupy towarowej i, jaki miałby miejsce w przy-
padku nieutworzenia NAFTA w 1994 r.,

i – grupa towarowa według meksykańskiej taryfy celnej.

Hipotetyczny import grupy towarowej i w kolejnych poddanych analizie latach, po-
trzebny do określenia wielkości efektu kreacji handlu, uzyskano w sposób podobny do 
opisanego powyżej dla efektu kreacji w imporcie całkowitym.

W przypadku meksykańskiego eksportu do krajów NAFTA efekt kreacji obliczono 
w sposób identyczny jak w przypadku importu, tj. porównując rzeczywiste i hipotetycz-
ne wielkości eksportu w analizowanych latach: 1994, 1997, 2000, 2002 oraz 2006. Efekt 
kreacji eksportu całkowitego obliczono według następującego wzoru:

gdzie:
E kexp – efekt kreacji całkowitego exportu Meksyku,
XC

94 – odpowiednio rzeczywisty meksykański eksport do USA, Kanady lub do obu 
krajów łącznie w 1994 r.,
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XC
93 – rzeczywisty eksport całkowity w 1993 r.,

XC
88 – rzeczywisty eksport całkowity w 1988 r.,

 – hipotetyczny całkowity eksport do określonego kraju lub krajów, jaki 
miałby miejsce w 1994 r., gdyby nie doszło do wejścia w życie NAFTA.

Hipotetyczna wartość dla lat 1997, 2000, 2002 oraz 2006 obliczona została podobnie, 
jak w przypadku importu. 

Tak jak w imporcie, również w eksporcie analizie poddano nie tylko eksport całkowi-
ty, ale również przeprowadzono badania dla każdej z 21 sekcji meksykańskiej taryfy cel-
nej, a w przypadku gałęzi przemysłowych mających największy udział w meksykańskim 
eksporcie (wyrobów pochodzenia rolnego i hodowlanego – sekcje 1 i 2; wyrobów prze-
mysłu spożywczego – sekcja 4, wyrobów przemysłu chemicznego – sekcja 6; włókienni-
czo-odzieżowego – sekcja 11; maszyn i urządzeń – sekcja 16 oraz sprzętu transportowego 
– sekcja 17) uszczegółowiono je nawet do rozdziałów taryfy celnej. Efekt kreacji eksportu 
w poszczególnych grupach towarowych obliczono według następującego wzoru:

Ei
kexp – efekt kreacji handlu w grupie towarowej i,

Xi
94 – rzeczywista wartość importu grupy towarowej i w 1994 r.,

Xi
93 – rzeczywista wartość importu grupy towarowej i w 1993 r.,

Xi
88 – rzeczywista wartość importu grupy towarowej i w 1988 r.,

 – przewidywany import grupy towarowej i, jaki miałby miejsce w przy-
padku nieutworzenia NAFTA w 1994 r.

Dla kolejnych badanych lat (1997, 2000, 2002 oraz 2006) efekt kreacji eksportu w po-
szczególnych badanych grupach towarowych obliczono podobnie, jak efekt kreacji importu.

Efekt kreacji handlu w wymianie handlowej Meksyku 
z krajami NAFTA ogółem

Z punktu widzenia meksykańskiego handlu zagranicznego wejście w życie NAFTA 
przyczyniło się przede wszystkim do uruchomienia efektu kreacji handlu w eksporcie. 
W 1994 r. meksykański eksport do krajów NAFTA wyniósł 53,7 mld USD, co oznaczało 
jego wzrost w porównaniu z 1993 r. o 9,2 mld USD, z tego 1,7 mld USD było wynikiem 
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efektu kreacji. Rosnące znaczenie tego efektu w eksporcie uwidacznia się w latach na-
stępnych. W 1997 r. na efekt kreacji przypadło 22,2 mld USD z 97 mld USD, tj. całkowi-
tej wartości towarów wyeksportowanych w tym roku do krajów NAFTA.

TABELA 1. Efekt kreacji handlu w meksykańskim eksporcie do krajów NAFTA (w mln USD)

Sekcja 
przemysłu 1994 1997 2000 2002 2006

1 –146,13 –341,12 –434,47 –854,82 –1 012,67

2 –137,22 –187,92 –758,41 –1 592,08 –870,44

3 –2,66 –24,94 –42,89 –58,98 –43,52

4 836,31 525,54 944,34 1 264,39 3 133,39

5 –141,75 1 483,72 3 396,56 668,21 19 299,50

6 –118,76 228,28 128,25 –419,73 139,48

7 –106,23 33,1 485,82 –271,17 770,33

8 –4,94 91,1 157,11 –174,54 –229,32

9 –77,75 –103,66 –286,51 –590,96 –717,90

10 –190,63 –90,48 –87,98 –316,44 –196,93

11 312,51 3 913,11 6 389,95 4 733,11 2 127,43

12 –78,39 49,99 –132,5 –284,32 –492,21

13 33,35 150,32 357,86 155,21 531,97

14 31,68 300,31 215,18 371,55 2 086,49

15 –59,71 1 371,49 1448,49 1 099,57 3 017,38

16 1 577,58 8 102,58 2 5574,21 15 027,86 25 098,24

17 –28,07 5336,1 12 784,62 10 409,89 14 369,62

18 –125,96 685,54 1 660,95 1 906,05 4 001,14

19 1,25 3,69 4,33 10,25 6,45

20 54,97 605,23 1 449,93 1 752,41 1 987,99

21 12,21 4,79 8,15 0,62 2,54

22 10,43 21,11 28,21 26,59 189,40

Suma 1 652,09 22 157,88 53 291,20 32 862,67 73 198,40

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Sistema Anual de Comercio Exterior Mexicano, INEGI, 1993, 1996–2000, 2002, 
2006, według metodologii opisanej wyżej.
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W 2000 r. Meksyk sprzedał do USA i Kanady towary o łącznej wartości 151 mld USD, 
z których ponad 1/3 przypisać można efektowi kreacji. W 2002 r. wartości te wyniosły 
odpowiednio: 146 mld USD całkowitego eksportu do krajów ugrupowania, z których 33 
mld USD uznać można za efekt kreacji. W cztery lata później kraje Ameryki Północnej 
kupiły w Meksyku towary o wartości 217 mld USD, z czego 1/3 to wynik efektu kreacji 
handlu. Przyczyną tego był fakt, że oba kraje partnerskie otworzyły dla Meksyku swo-
je rynki szybciej, niż uczynił to Meksyk. Wraz z wejściem w życie Porozumienia 84 % 
meksykańskiego eksportu do USA oraz 79 % eksportu do Kanady otrzymało bezcłowy 
dostęp do rynku partnerów (cła zniesiono na towary sklasyfikowane w 7300 pozycjach 
taryfy celnej)15. 

W pięć lat później, dzięki obniżeniu do zera stawek celnych w dalszych 1200 pozy-
cjach taryfy celnej, taki dostęp uzyskało dalsze 8 % eksportowanych towarów. Ponadto 
w ważnych dla Meksyku dziedzinach, takich jak przemysł włókienniczy i tekstylny czy 
rolnictwo, zniesieniu uległy niektóre ograniczenia poza- i parataryfowe, które w znacz-
nym stopniu przyczyniły się do powstania efektu kreacji handlu.

Szczegółowa analiza meksykańskiego eksportu do krajów NAFTA po wejściu w życie 
Porozumienia (tabela 1) wykazuje, iż nie wszystkie towary w równym stopniu skorzystały 
z obniżek celnych, tym samym efekt kreacji handlu w przypadku eksportu tych dóbr był 
różny. W pierwszych latach najbardziej skorzystały na wejściu w życie NAFTA te gałęzie 
meksykańskiej gospodarki, w których najbardziej rozwinął się przemysł typu maquilado-
ras16, czyli oparty na częściach oraz półfabrykatach importowanych przede wszystkim ze 
Stanów Zjednoczonych w celu montowania lub składania wyrobów gotowych.

Efekt kreacji handlu w badanych okresach wystąpił przede wszystkim w meksy-
kańskim eksporcie do krajów NAFTA w  zakresie wyrobów przemysłu elektronicz-
nego: różnego typu maszyn i urządzeń liczących, komputerów, odtwarzaczy dźwię-
ku, telewizorów, fotokopiarek i kalkulatorów oraz maszyn do sprzedaży detalicznej 
(sekcja 16), sprzętu transportowego: samochodów osobowych i ich części, takich jak: 
kable do świec w aparacie zapłonowym, liczniki i szybkościomierze, pasy bezpieczeń-
stwa, poduszki powietrzne, części do wycieraczek, zespoły układu kierowniczego, 
sprzęt radiowy do samochodów osobowych, a także samochodów ciężarowych (sek-
cja 17) oraz wyrobów przemysłu lekkiego: ubrań gotowych uszytych z tkanin i dzia-
nin: spodni typu jeans, podkoszulek bawełnianych, krótkich spodenek oraz spodni 
damskich (sekcja 11). W przypadku przemysłu lekkiego do wzrostu meksykańskiego 
eksportu przyczyniło się ponadto zniesienie ograniczeń ilościowych w  dostępie do 
amerykańskiego rynku. Efekt kreacji w  innych branżach przemysłu maszynowego, 
produkujących maszyny mające zastosowanie w  sektorze budowlanym, szklarskim 
oraz produkcji papierosów (sekcja 16), wynikł przede wszystkim z nowych inwestycji 
w tym sektorze gospodarki spowodowanych faktem, że proces otwarcia meksykań-
skiej gospodarki oceniony został przez krajowych przedsiębiorców jako trwały i nie-
odwracalny17. Pozostałe grupy towarowe, w których efekt kreacji wystąpił, obejmują 
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produkty mineralne (sekcja 5), głównie ropę naftową oraz wyroby przemysłu spożyw-
czego (sekcja 4); w tym ostatnim przypadku do jego powstania przyczynił się będący 
wynikiem promocji eksport piwa i tequili oraz wyrobów cukierniczych.

Porozumienie wywarło natomiast negatywny wpływ na eksport zwierząt żywych 
(sekcja 1), artykułów rolnych pochodzenia roślinnego (sekcja 2), tłuszczy, olejów roślin-
nych i zwierzęcych (sekcja 3), mimo że w badanym okresie odnotowano wzrost eksportu 
produktów rolno-hodowlanych. Może to wyjaśnić fakt, że sektor ten w gospodarce mek-
sykańskiej nie jest ukierunkowany na eksport (poza niewielkim sektorem obejmującym 
warzywa i owoce); większość produkcji przeznaczana jest do konsumpcji własnej a po-
nadto spada jego znaczenie w meksykańskiej gospodarce. Podobne przyczyny złożyły 
się na negatywny efekt kreacji handlu w przypadku eksportu drewna i wyrobów z nie-
go wykonanych (sekcja 9) oraz celulozy i papieru (sekcja 10). W przypadku eksportu 
obuwia i nakryć głowy (sekcja 12) o negatywnym efekcie kreacji handlu zadecydowała 
rosnąca konkurencja na rynkach krajów partnerskich wyrobów pochodzących przede 
wszystkich z Chin.

Podobnie, choć nie tak mocno, ujawnił się efekt kreacji handlu w  meksykańskim 
imporcie. W 1994 r. Meksyk zakupił w krajach ugrupowania towary o wartości 25 % 
większej od tej z roku poprzedniego (57,5 mld USD), z których jedynie 4 mld USD uznać 
można za wynik efektu kreacji. W 1997 r. wielkości te wyniosły odpowiednio 82,3 mld 
oraz 6 mld USD, a w trzy lata później 130 mld USD, z których ponad 30 mld było wyni-
kiem efektu kreacji handlu. W dwóch ostatnich badanych latach efekt kreacji w imporcie 
zanikł, mimo że w porównaniu z 1993 r. import z krajów ugrupowania wzrósł odpo-
wiednio o prawie 70 mld i ponad 91 mld USD i wyniósł 114,3 mld USD w 2002 r. oraz 
137,6 mld USD w 2006 r. 

Słabszy w porównaniu z eksportem efekt kreacji handlu w meksykańskim imporcie 
z krajów ugrupowania (tabela 2) był następstwem wolniejszego otwarcia meksykańskiej 
gospodarki w  porównaniu do wspomnianego wcześniej otwarcia gospodarek Stanów 
Zjednoczonych i Kanady. W 1994 r. Meksyk zredukował swoje stawki celne na towary 
sklasyfikowane w 5900 pozycjach taryfy celnej, obejmując tym samym zerową stawką 
celną 43 % importu ze Stanów Zjednoczonych oraz 41 % importu z Kanady. W 1999 r. 
bezcłowy dostęp do krajowego rynku uzyskało dalsze 18 % importu z krajów partner-
skich (dzięki zerowej stawce celnej dla towarów sklasyfikowanych w dalszych 2500 po-
zycjach taryfy celnej). Pozostała części importu, stanowiąca jego 38 % i obejmująca 3300 
pozycji taryfy celnej uzyskała zerowe stawki celne w roku 200418. Ważnymi czynnikami, 
które wpłynęły na zanik efektu kreacji handlu w ostatnich badanych latach, były Poro-
zumienia o Wolnym Handlu, jakie Meksyk podpisał z Unią Europejską oraz Japonią. 
Dzięki nim europejskie i  japońskie produkty są importowane przy zastosowaniu tych 
samych stawek celnych, którymi obciążane są wyroby sprowadzane z krajów NAFTA19.

Pozytywnym czynnikiem, który oprócz obniżek celnych wpłynął na efekt kreacji 
w pierwszym roku obowiązywania porozumienia, była polityka ekspansji kredyto-
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wej banków handlowych, która wraz z optymizmem wynikającym z wejścia w życie 
porozumienia wpłynęła wysoce pobudzająco na wydatki sektora prywatnego na za-
kup importowanych dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku oraz przyczyniła się do 
wzrostu wydatków na zakup importowanych dóbr kapitałowych20. 

TABELA 2. Efekt kreacji handlu w meksykańskim imporcie z krajów NAFTA (w mln USD) 

Sekcja 1994 1997 2000 2002 2006

1 210,65 –53,42 398,91 559,66 1014,04

2 350,03 161,07 –14,55 161,55 862,80

3 6,63 11,69 –102,31 –73,4 –134,18

4 83,46 –765,48 –744,57 –646,11 –98,74

5 –386,47 –1 422,98 1 436,8 46,82 5 049,98

6 378,59 436,96 –180,17 521 3 059,87

7 –9,83 1 263,71 2 744,33 867,56 2 368,46

8 –23,88 226,29 371,31 74,49 –190,31

9 –129,82 –470,19 –529,44 –760,54 –998,22

10 277,38 –320,21 –98 –1 324,63 –1 491,62

11 183,17 1 454,75 2 754,89 829,93 –2 448,59

12 –68,85 –171,63 –203,21 –270,78 –395,68

13 –5,58 –15,63 122,01 –68,22 –333,92

14 52,21 21,69 491,98 123,89 15,11

15 –263,22 915,18 2 200,56 –1 314,06 663,18

16 2 172,49 6 119,28 20 758,46 1 312,67 –8 218,85

17 1 165,57 5 681,73 10 838,38 10 040,24 12 006,29

18 51,59 –70,31 521,34 82,58 –491,82

19 13,83 1,98 6,89 –1,66 –3,05

20 645,67 –189,21 –183,99 –643,75 –1 062,80

21 5,53 0,43 –9 –13,22 –14,94

22 –727,42 –7093,4 –10 284,52 –10 197,32 –17 319,48

Suma 3 981,73 5 722,30 30 296,10 –693,3 –8 162,47

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Sistema Anual de Comercio Exterior Mexicano, „INEGI”, 1993, 1996–2000, 2002, 
2006, według metodologii opisanej wyżej.
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Jedną z przyczyn, które sprawiły, że efekt kreacji w meksykańskim imporcie był 
niższy od oczekiwanego, stanowił kryzys gospodarczy w latach 1994–1995, spowo-
dowany dewaluacją meksykańskiego peso. Prowadzona we wcześniejszych latach 
(1988–1994) polityka promocji stabilnego parytetu peso przyciągnęła do Mek-
syku znaczący kapitał krótkookresowy, co sprawiło, że gospodarka meksykańska 
w pierwszym roku obowiązywania Porozumienia była od niego bardzo uzależniona. 
Choć z perspektywy czasu wiadomo, że już wcześniej należało zdewaluować peso 
z uwagi na rosnące trudności zdobycia dewiz potrzebnych do finansowania rosną-
cego deficytu na rachunku bieżącym; krok ten podjęto dopiero w grudniu 1994 r. 
po drastycznym spadku rezerw walutowych. Decyzja ta spowodowała gwałtowny 
odpływ kapitału krótkookresowego i  w  konsekwencji kolejny kryzys gospodar-
czy w Meksyku21. Doprowadził on do zahamowania wzrostu gospodarczego kraju 
w pierwszych latach po wejściu w życie porozumienia, przyczyniając się tym samym 
do mniejszego zapotrzebowania na import. 

Efekt kreacji w meksykańskim imporcie pojawił się w tych samych dziedzinach 
gospodarki, co w eksporcie. Wiąże się to z jednej strony z faktem, że wyroby z branż: 
maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i elektroniczny (sekcja 16), sektor moto-
ryzacyjny: części samochodowe – cylindry aluminiowe do gaźników, karoserie do 
samochodów osobowych oraz poduszki powietrzne – z  wyjątkiem samochodów 
(sekcja 17) – otrzymały bezcłowy dostęp do meksykańskiego rynku już w  roku 
1994. Wzrost importu samochodów osobowych o  pojemności silnika od 1500 do 
3000 cm3 oraz powyżej 3000 cm3, a także samochodów ciężarowych związany był ze 
zniesieniem przez Meksyk obowiązujących ograniczeń ilościowych uzależniających 
wielkość importu aut od ich eksportu. W przemyśle lekkim NAFTA przyczyniło się 
do wzrostu liczby przedsiębiorstw typu maquiladora, co wpłynęło na zwiększony 
import bawełny, tkanin z włókien syntetycznych, materiałów impregnowanych oraz 
pokrytych włóknami syntetycznymi i sztucznymi, a także ubrań z tkanin bawełnia-
nych, głównie podkoszulek bawełnianych, dodatków do ubrań, tkaniny typu jeans, 
spodni długich i  krótkich (sekcja 11). W  sposób najbardziej ograniczony NAFTA 
wpłynęło na import obuwia oraz nakryć głowy. Spowodowane to jest przede wszyst-
kim wysokim stopniem ochrony produkcji tej branży przez Meksyk oraz niską war-
tością importu tego typu towarów z krajów NAFTA.

Efekt kreacji handlu w wymianie handlowej Meksyku z USA

Wymiana handlowa Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi stanowi ponad 90 % wy-
miany tego państwa z krajami porozumienia. Efekt kreacji handlu w meksykańskim eks-
porcie do USA najbardziej uwidocznił się w tych gałęziach przemysłu przetwórczego, 
które po wejściu w życie NAFTA stały się podstawą meksykańskiej gospodarki (tabela 3).
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TABELA 3. Efekt kreacji handlu w eksporcie Meksyku do USA (w mln USD) 

Sekcja 1994 1997 2000 2002 2006

1 –145,26 –341,77 –433,97 –854,77 –1 010,81

2 –135,38 –184,2 –746,69 –1 588,03 –895,93

3 –2,67 –24,86 –42,81 –58,85 –46,42

4 844,65 517,48 933,48 1 245,97 2 923,14

5 –83,11 1 476,35 3 337,14 777,22 18 880,13

6 –114,02 213,86 95,24 –452,7 –3,44

7 –108,2 16,16 470,86 –281,49 697,35

8 –5,27 81,24 158,03 –172,61 –226,24

9 –77,47 –104,55 –285,69 –590,97 –716,28

10 –190,73 –91,94 –93,15 –321,04 –203,58

11 319,86 3 866,42 6 326,65 4 681,48 2 035,72

12 –76,68 42,94 –130,92 –279,74 –486,36

13 35,03 136,24 353,45 155,69 534,73

14 31,34 300,32 202,82 372,73 2 062,24

15 –61,43 1 340,02 1 419,8 1 034,39 2 984,51

16 1 648,63 8 244,69 25 632,37 15 609,87 24 579,71

17 218,77 5 939,45 13 186,62 11 248,95 16 187,99

18 –125,19 671,25 1 669,14 1 927,14 4 024,48

19 1,25 3,69 4,32 10,24 6,44

20 55,08 600,69 1 451,39 1 755,01 1 866,72

21 12,19 4,59 8,14 0,61 2,57

22 10,09 20,06 26,57 24,3 187,71

Suma 2 051,49 22 728,13 53 542,80 34 243,40 73 384,39

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Sistema Anual de Comercio Exterior Mexicano, „INEGI” 1993, 1996–2000, 2002, 
2006, według metodologii opisanej wyżej.

Na pierwszym miejscu wymienić należy przemysł elektroniczny, a wśród wyrobów 
tego przemysłu, które najbardziej skorzystały na warunkach porozumienia: aparaty ra-
diowe i telewizyjne, komputery oraz sprzęt telekomunikacyjny (sekcja 16). Od wejścia 
NAFTA w życie 96 % meksykańskiego eksportu z branży elektronicznej i elektrycznej na 
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rynek USA nieobciążona jest żadnym cłem, podczas gdy towary pochodzące z krajów, 
w stosunku do których USA stosuje taryfę KNU, obciążane są stawką celną w wysokości 
0,56 %. Mimo że różnica w stawce celnej wydaje się niewielka, w roku 2001 Meksyk stał 
się pierwszym dostawcą tego typu dóbr na amerykański rynek, wyprzedzając Japonię. 
Główną przyczyną jest to, że większość produkcji w branży elektronicznej, eksportowa-
nej z Meksyku, należy do tzw. produkcji podzielonej, tj. wykorzystującej amerykańską 
technologię i meksykańską siłę roboczą22. 

Drugą branżą meksykańskiej gospodarki, w której eksporcie ujawnił się efekt kreacji, 
jest przemysł motoryzacyjny (sekcja 17). Stało się tak dlatego, że porozumienie zagwa-
rantowało meksykańskim producentom nieograniczony dostęp ich wyrobów do rynków 
krajów Ameryki Północnej. Od dnia wejścia w życie NAFTA Stany Zjednoczone wyeli-
minowały całkowicie swe cła importowe na samochody osobowe pochodzące z Meksy-
ku, z 25 % do 10 % zredukowały cła na import półciężarówek (cła te zniesiono całkowicie 
w ciągu następnych 5 lat), natomiast w ciągu 10 lat zniosły cła na import ciężarówek 
i autobusów pochodzących z Meksyku. Podobnie bezcłowy dostęp do amerykańskiego 
rynku uzyskało od pierwszego dnia obowiązywania porozumienia 81 % meksykańskie-
go eksportu części samochodowych. Dalsze 18 % uzyskało taki dostęp po 5 latach i tylko 
1 % eksportu zwolniony został z cła dopiero po 10 latach23.

Trzecią gałęzią przemysłu, w której najmocniej ujawnił się efekt kreacji handlu w eks-
porcie, jest przemysł włókienniczy i odzieżowy, a przede wszystkim tkaniny bawełniane 
oraz wyroby gotowe z nich wykonane (sekcja 11). Wpłynęło na to ujednolicenie i zmniej-
szenie amerykańskich importowych stawek celnych dla meksykańskich artykułów włó-
kienniczych i odzieżowych, przeciętnie do 20 % z dniem wejścia w życie porozumienia 
(całkowite ich zniesienie nastąpiło w ciągu dalszych 10 lat)24. W wyniku tych zmian 45 % 
meksykańskiego eksportu przemysłu lekkiego uzyskało bezcłowy dostęp do amerykań-
skiego rynku. Dodatkowym czynnikiem uruchamiającym efekt kreacji w  tej branży 
było zniesienie z dniem wejścia w życie porozumienia ograniczeń eksportowych, jakie 
wprowadziła w handlu produktami tekstylnymi między obu krajami zawarta wcześniej 
umowa bilateralna. Oznacza to, iż w trybie natychmiastowym wyeliminowano wszelkie 
ograniczenia ilościowe na meksykański eksport artykułów włókienniczych i odzieżowych 
do USA przy spełnieniu reguł pochodzenia25. Zmiany te pozwoliły na nieograniczony 
eksport 90 % artykułów z tej branży znajdujących się na liście eksportowej Meksyku. Dla 
produktów, które nie spełniają zasad pochodzenia, z ograniczeń ilościowych zwolnione 
zostały produkty sklasyfikowane w 97 pozycjach, co oznacza, że jedynie towary sklasyfi-
kowane w 14 kategoriach podlegają ograniczeniom ilościowym po wejściu Porozumienia 
w życie; 10 z tych kategorii zwolnionych zostało z ograniczeń od 1 stycznia 2001 r. Do-
datkowo w przypadku produktów, w stosunku do których niemożliwe jest zastosowanie 
preferencji celnych, umowa wprowadza kontyngenty celne pozwalające na import mek-
sykańskich artykułów tekstylnych na rynki krajów partnerskich na warunkach korzyst-
niejszych niż inne importujące kraje26. Preferencyjny dostęp do amerykańskiego rynku, 
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jaki meksykańskim producentom przemysłu lekkiego zagwarantowały warunki Porozu-
mienia, uległ z upływem czasu zmniejszeniu z uwagi na podpisanie przez USA w kolej-
nych latach porozumień o wolnym handlu z  innymi krajami Ameryki Łacińskiej oraz 
ze względu na wygaśnięcie Porozumienia Wielowłóknowego. Zmiany te spowodowały 
spadek efektu kreacji eksportu w tej gałęzi od roku 2000.

Dzięki NAFTA, korzystniejszy dostęp do rynku Stanów Zjednoczonych otrzymało 
wiele produktów rolnych. Z dniem wejścia w życie porozumienia USA zniosły cła na-
kładane na 61 % meksykańskiego eksportu rolnego. W ciągu następnych 5 lat taki do-
stęp uzyskało następnych 6 % eksportu, dalsze 28 % eksportu rolnego zwolniono z opłat 
celnych w  okresie kolejnych 10 lat, a  pozostałe 5  % eksportu zwolnione zostało z  ceł 
w okresie 15 lat. Poza tym już od pierwszych dni obowiązywania NAFTA Stany Zjed-
noczone zwolniły z opłat celnych niektóre produkty w sezonie ich eksportu z Meksyku 
do USA27. Mimo uzyskania przez Meksyk korzystniejszych warunków dostępu do ame-
rykańskiego rynku28 dla swoich produktów rolnych efekt kreacji handlu w  tej grupie 
towarów nie pojawił się, choć w porównaniu do roku 1993 uzyskano wzrost eksportu, 
któremu z uwagi na charakter sprzedawanych towarów sprzyja położenie geograficzne. 
Brak efektu kreacji w eksporcie meksykańskich wyrobów rolnych (sekcje 1–3) wytłuma-
czyć można z jednej strony faktem, że produkcja rolna w Meksyku jest w dużo mniej-
szym stopniu, niż produkcja przemysłowa, skierowana na eksport, ponieważ duża część 
produkcji przeznaczona jest do konsumpcji własnej jej producentów; wyjątek stanowi 
uprawa warzyw i owoców. Z drugiej strony, większość upraw nie jest konkurencyjna na 
rynku światowym z uwagi na wysokie koszty produkcji. Wyjątek w tej grupie towarów 
stanowią wyroby przemysłu spożywczego, gdzie efekt kreacji wystąpił, gdyż dzięki pre-
ferencjom celnym wzrósł eksport piwa, tequili, gumy do żucia oraz wyrobów przemysłu 
piekarniczego i cukierniczego.

Efekt kreacji handlu w meksykańskim imporcie ze Stanów Zjednoczonych (tabela 4) 
w najwyższym stopniu ujawnił się w 3 gałęziach: przemyśle elektrycznym i elektronicz-
nym (sekcja 16), motoryzacyjnym (sekcja 17) oraz lekkim (sekcja 11). W imporcie wy-
robów zaliczanych do branży motoryzacyjnej połowa (a w ostatnich latach nawet 70 %) 
wzrostu importu była wynikiem efektu kreacji handlu. Stało się tak dlatego, że warunki 
importu samochodów do Meksyku uległy zmianom po wejściu w życie NAFTA. Staw-
ki celne na import samochodów osobowych, które spełniają warunki pochodzenia, od 
1 stycznia 1994 roku spadły z 20 do 10 %, a następnie co roku obniżane były o 1,1 %, 
aby spaść do zera w roku 2003, podczas gdy cła na samochody importowane z innych 
krajów utrzymały się na poziomie 20 %. Ponadto uległo zmianie ograniczenie wiążące 
wymagany poziom eksportu wyrobów motoryzacyjnych pozwalających na dokonanie 
importu: z 2 mld USD do 0,8 mld USD z coroczną redukcją wymaganej kwoty do jej 
całkowitego zaniku w roku 2004. W  trybie natychmiastowym zniesiono ograniczenie 
udziału w rynku samochodów importowanych, wynoszące 20 %. Wraz z wejściem w ży-
cie porozumienia taryfa celna na import półciężarówek, spełniających warunki pocho-



Efekt kreacji handlu w wymianie handlowej Meksyku... 131

TABELA 4. Efekt kreacji handlu w meksykańskim imporcie z USA (w mln USD)

Sekcja 1994 1997 2000 2002 2006

1 208,7 –8,85 319,13 434,94 1 004,21

2 312,06 186,84 40,19 333,91 775,33

3 12,84 15,76 –101 –78,12 –139,91

4 73,58 –752,55 –737,7 –636,37 –213,20

5 –367,91 –1 382,03 1 483,74 113,94 4 941,61

6 376,53 413,22 –247,55 468,07 2 917,43

7 –27,97 1 212,78 2 623,64 746,36 1 955,21

8 –24,15 224,85 365,23 75,59 –185,67

9 –131,84 –472,66 –551,32 –787,75 –1 061,23

10 230,42 –292,78 –81,79 –1 318,91 –1 585,82

11 186,83 1 454,71 2 695,88 756,82 –2 520,79

12 –68,96 –171,19 –202,82 –271,21 –395,98

13 –7,01 –25,39 112,55 –74,75 –341,27

14 38,11 21,21 406,04 79,71 1,76

15 –249,13 934,98 2 116,39 –1 429,2 106,64

16 2 176,66 6 022,39 20 250,78 1 246,89 –8 859,30

17 1 124,55 5 513,35 10 035,08 8 581,23 10 385,30

18 45,54 –82,45 494,89 65,49 –514,35

19 13,83 1,98 6,89 –1,67 –3,12

20 639,35 –197,08 –186,57 –646,05 –1 125,53

21 5,57 0,57 –8,81 –12,99 –14,74

22 –753,48 –6 844,15 –9 939,13 –13 199,04 –16 790,56

Suma 3 814,12 5 773,51 28 893,74 –5 553,11 –11 663,98

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Sistema Anual de Comercio Exterior Mexicano, „INEGI”, 1993, 1996–2000, 2002, 
2006, według metodologii opisanej wcześniej.

dzenia, spadła do 10 %, następnie była redukowana o 2,5 % rocznie, by całkowicie zanik-
nąć w roku 1998. Stawki celne na ciężarówki, ciągniki oraz autobusy obniżone zostały 
z 20 do 18 % z dniem 1.01.1994, a potem w każdym roku spadały o 2 %, by całkowicie 
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zaniknąć w roku 2003. Dla tego typu pojazdów NAFTA stworzyła dwa typy przejścio-
wych ograniczeń ilościowych (które usunięto w 1999 r.). Pierwsze z nich odnosiło się 
do importu dokonywanego przez krajowych producentów: zezwalało ono na import do 
50 % wielkości produkcji krajowej tego typu pojazdów, jeżeli utrzyma się 40 % udział za-
wartości krajowej w wytwarzanych przez siebie pojazdach. Drugie ograniczenie ilościo-
we odnosiło się do importu dokonywanego przez tych światowych producentów samo-
chodów, którzy nie produkowali na rynku meksykańskim: ich łączny import nie mógł 
przekroczyć 30 % wielkości produkcji krajowej, a  indywidualny kontyngent ilościowy 
uzyskiwali oni w drodze przetargu. Jednocześnie od stycznia 1994 Meksyk stopniowo 
zniósł cła na import części samochodowych: 5 % importu uzyskało bezcłowy dostęp od 
początku obowiązywania NAFTA, 70 % po upływie pierwszych 5 lat, a pozostałe 25 % 
w 2004 r. Istniejący w Meksyku, przed wejściem w życie porozumienia, Dekret Motory-
zacyjny nakazywał, aby wyroby końcowe przemysłu motoryzacyjnego zawierały okreś-
lony procent krajowej wartości dodanej. Wraz z wejściem w życie NAFTA udział ten 
spadł do 34 % w ciągu pierwszych 5 lat, a następnie zredukowany został do 29 %.

Kolejną dziedziną, w której uwidocznił się efekt kreacji handlu w imporcie, był prze-
mysł lekki. Od pierwszego dnia obowiązywania porozumienia Meksyk zwolnił z  cła 
20 % importu tekstylnego pochodzącego z USA; 16 % importu towarów tej gałęzi uzna-
wanych w Meksyku za najbardziej wrażliwe zwolnionych zostało z cła w 2004 r. Efekt 
kreacji handlu w przemyśle włókienniczo-odzieżowym spowodowany został w przewa-
żającym stopniu wzrostem importu dóbr pośrednich wykorzystywanych przez przemysł 
maquiladora29; import wyrobów gotowych nie uległ znaczącym zmianom. 

Podobnie dzięki wzrostowi przemysłu maquiladora ujawnił się efekt kreacji w prze-
myśle elektronicznym (sekcja 16). Wzrost handlu w tej dziedzinie jest tylko pośrednio 
związany z redukcjami celnymi ze strony meksykańskiej. Bezpośrednią przyczyną tego 
jest zmiana, jaką NAFTA wprowadziła w amerykańskim prawie dotyczącym importu 
towarów pochodzących z Meksyku, które uznawane są na równi z krajowymi, wpływając 
na większy rozwój tego typu produkcji w Meksyku. 

Jedną z gałęzi meksykańskiej gospodarki, w której ochrona rynku krajowego po wej-
ściu w życie NAFTA została znacznie ograniczona, było rolnictwo. Ponad 40 % impor-
tu rolnego pochodzącego z USA uzyskało bezcłowy dostęp do meksykańskiego rynku, 
12,5 % zwolnione zostało z cła po 5 latach, a 34,6 % produktów najbardziej wrażliwych 
w 2004 r. W przypadku importu dwu podstawowych zbóż – kukurydzy i pszenicy oraz 
fasoli istniejące wcześniej kontyngenty ilościowe zastąpione zostały kontyngentami cel-
nymi, które obowiązywały do 2007  r. Wśród handlu produktami rolno-spożywczymi 
w sposób szczególny potraktowany został w porozumieniu NAFTA handel cukrem mię-
dzy USA a Meksykiem. 

Meksyk uzyskał nieograniczony oraz wolny od cła dostęp do amerykańskiego rynku 
po 15 latach od wejścia Układu w życie. Wyjątek stanowi cukier importowany w ramach 
Amerykańskiego Programu Reeksportu Cukru, który w  dalszym ciągu będzie obcią-
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żany taryfą celną właściwą dla krajów korzystających z Klauzuli Największego Uprzy-
wilejowania (KNU). Dodatkowo tzw. eksport netto cukru lub inaczej jego nadwyżki 
(do uzgodnionej wcześniej wysokości) uzyskał podobne, bezcłowe warunki dostępu 
do amerykańskiego rynku po pierwszych 6 latach obowiązywania porozumienia, a od 
7 roku zniknęły również ograniczenia dotyczące ilości. Mimo wymienionych wyżej uła-
twień w dostępie do meksykańskiego rynku efekt kreacji handlu w imporcie tego typu 
towarów z USA był względnie niski.

Efekt kreacji handlu w wymianie handlowej Meksyku z Kanadą

Kanada przed wejściem w życie NAFTA nie zaliczała się do ważnych partnerów han-
dlowych Meksyku, ponieważ wymiana handlowa Meksyku z tym krajem utrzymywała 
się na relatywnie niskim poziomie: w roku 1993 do Kanady kierowane było 3 % meksy-
kańskiego eksportu, podczas gdy z tego kraju pochodziło 2 % importu. 

Po roku 1994 wymiana handlowa Meksyku z Kanadą wzrosła – eksport z 1,5 mld 
w 1994 r. wzrósł do 2,8 mld USD w 2002 r. oraz 5,2 mld USD w 2006 r., a import z 1,5 mld 
do 7,9 mld USD oraz 7,4 mld USD w tych samych latach. Procentowy udział Kanady 
w meksykańskim eksporcie w tym samym okresie spadł z 3 do 1,8 % w 2002 r. po czym 
nieznacznie wzrósł do 2,1 % w 2006 r., podczas gdy udział tego kraju w imporcie wzrósł 
z 2 do 4,7 % w 2002 r., by ponownie spaść do 2,9 % w ostatnim badanym roku.

NAFTA przyniosła negatywny wpływ na rozwój meksykańskiego eksportu do Ka-
nady, mimo że Meksyk jest czwartym po USA, Japonii i Wielkiej Brytanii, a najważ-
niejszym z krajów Ameryki Łacińskiej, rynkiem zaopatrzenia dla Kanady. Badania wy-
kazały, że w sytuacji, w której nie doszłoby do podpisania Porozumienia, meksykański 
eksport do tego kraju wzrósłby odpowiednio w analizowanych latach o 0,4; 0,6; 0,3; 1,4 
oraz 0,2 mld dolarów (tabela 5). Spadek eksportu do Kanady w latach po wejściu NAFTA 
w życie nastąpił jednocześnie ze wzrostem meksykańskiego eksportu do Stanów Zjed-
noczonych, ponieważ od wejścia w życie NAFTA na tym rynku koncentruje się coraz 
większa część meksykańskiego eksportu.

W 1993 r. średnia stawka celna, jaką obciążane były meksykańskie wyroby, wyno-
siła 3,5 % w porównaniu do stawki 4,7 % stosowanej w imporcie z krajów korzysta-
jących z KNU. W 2000 r. stawki te wynosiły odpowiednio 0,3 % oraz 3,5 %. Analiza 
dynamiki wzrostu meksykańskiego eksportu do Kanady w badanych latach wykazu-
je, że duża część wyrobów sprzedawanych przez Meksyk na ten rynek ma charakter 
przypadkowy. Przykładem tego jest meksykański eksport drewna, węgla drzewnego 
oraz wyrobów z niego wykonanych (sekcja 9): w roku 1997 wzrósł on ponad 3-krotnie 
w porównaniu z rokiem 1993, a w 3 lata później w eksporcie tych wyrobów zanotowa-
no w porównaniu do roku 1993 15 % spadek. W 1994 r. eksport ten spadł w porówna-
niu z rokiem 1993 o 31 %, a w roku 2002 wzrósł ponad 2,5 raza, podczas gdy w 2006 r.
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TABELA 5. Efekt kreacji handlu w eksporcie Meksyku do Kanady (w mln USD) 

Sekcja 1994 1997 2000 2002 2006

1 –0,86 0,65 –0,5 –0,06 –1,86

2 –1,84 –3,72 –11,72 –4,05 25,49

3 0,01 –0,08 –0,08 –0,13 2,91

4 –8,34 8,06 10,87 18,42 210,24

5 –58,64 7,39 59,42 –109,01 419,37

6 –4,74 14,42 33,02 32,97 142,93

7 1,97 16,94 14,96 10,32 72,99

8 0,34 9,86 –0,91 –1,93 –3,08

9 –0,29 0,89 –0,83 0 –1,63

10 0,1 1,47 5,17 4,6 6,65

11 –7,35 46,68 63,3 51,63 91,71

12 –1,71 7,05 –1,58 –4,58 –5,85

13 –1,68 14,09 4,41 –0,49 –2,75

14 0,34 –0,02 12,36 –1,18 24,24

15 1,72 31,47 28,7 65,18 32,87

16 –71,05 –142,11 –58,16 –582,01 518,54

17 –246,84 –603,36 –402 –839,06 –1 818,36

18 –0,77 14,29 –8,19 –21,09 –23,35

19 0 0 0 0 0,01

20 –0,11 4,54 –1,45 –2,6 121,27

21 0,02 0,2 0,01 0 –0,02

22 0,34 1,05 1,64 2,29 1,68

Suma –399,38 –570,24 –251,56 –1 380,78 –186,68

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Sistema Anual de Comercio Exterior Mexicano, „INEGI”,1993, 1996–2000, 2002, 
2006, według metodologii opisanej wcześniej.

ponownie spadł o ponad 40 %. Podobną tendencję przedstawia między innymi eksport 
wyrobów skórzanych oraz obuwia, nakryć głowy czy wyrobów z piór i sztucznych kwia-
tów (sekcja 12). Brak stałej listy eksportowanych produktów stwarza trudności w inter-
pretacji otrzymanych wyników. Na liście towarów eksportowanych przez Meksyk do Ka-
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nady tylko niewielką część stanowią wyroby produkowane przez przemysł maquiladora, 
stanowiące podstawową pozycję eksportową Meksyku do USA. Dzieje się tak dlatego, że 
Kanada przed wejściem w życie NAFTA nie korzystała z tego typu współpracy30. Mimo że 
po 1994 r. kraj ten otworzył swój rynek dla meksykańskich wyrobów, udział handlu wyro-
bami przemysłu maquiladoras w eksporcie do Kanady jest raczej niewielki, gdyż kraj ten 
zniósł taryfy celne na tego typu wyroby dopiero pod koniec całego okresu przejściowego. 

Kanada dzieli produkty importowane w  ramach maquiladoras na kilka kategorii. 
Kategoria A obejmuje towary, na które cła zniesione zostały w  sposób natychmiasto-
wy; wśród nich znajdują się wyroby z  branży motoryzacyjnej i  telefonicznej (aparaty 
telefoniczne, automatyczne sekretarki, siedzenia samochodowe) oraz części ubiorów 
wykonane z celulozy. Wyroby z tej kategorii stanowią tylko 17 % wartości eksportu ma-
quiladora. Kategoria D obejmuje produkty, które jeszcze przed NAFTA miały bezcłowy 
dostęp do rynku tego kraju na bazie kanadyjskiego Powszechnego Systemu Preferencji 
(PSP). Wśród tych towarów znajdują się: telefony oraz sprzęt instalowany w samocho-
dach: aparaty zapłonowe, radioodbiorniki samochodowe z  odtwarzaczem taśm ma-
gnetofonowych lub bez niego, dyski magnetyczne oraz sprzęt medyczny. Kategoria B, 
dla której zniesienie ceł nastąpiło w pierwszych 5 latach porozumienia, obejmuje 31 % 
handlu maquiladora. Najważniejszymi wyrobami są: odbiorniki telewizji kolorowej, 
wyposażenie do samochodów i  ich części: wyroby z żelaza lub stali, zamki metalowe, 
akumulatory niklowo-kadmowe oraz pasy bezpieczeństwa. W kategorii tej znajdują się 
też pewne wyroby włókiennicze, dla których zniesienie ceł nastąpiło w ciągu 7 lat od 
wejścia w życie NAFTA. Kategoria C obejmuje 26 % handlu maquiladora i cła dla niej 
zniesione zostały w ciągu 10 lat. Najważniejszymi towarami w tej kategorii są: art. go-
spodarstwa domowego i wyposażenia szpitali, wyroby z papieru oraz odzież damska. 
Dodatkowym środkiem protekcji ze strony Kanady jest włączenie do stawek NAFTA do-
datkowej kolumny o podwyższonych stawkach celnych stosowanych dla tych towarów 
przemysłu maquiladora, które wymagają zawartości amerykańskiej, aby spełnić reguły 
pochodzenia zawarte w porozumieniu. W związku z tym wyroby meksykańskie o zbyt 
wysokim procencie zawartości amerykańskiej, jako elementu określającego pochodze-
nie północnoamerykańskie, są obciążane wyższą stawką celną niż towary pochodzenia 
czysto meksykańskiego lub amerykańskiego. Wprowadzenie przez Kanadę podwójnego 
systemu celnego ma na celu nie tylko ochronę wrażliwych gałęzi przemysłu kanadyjskie-
go, lecz także stanowi bodziec dla kanadyjskich przedsiębiorców do rozwoju działalności 
tego typu w Meksyku w przyszłości31.

Omówione powyżej stanowisko Kanady wobec handlu wyrobami przemysłu ma-
quiladora wyjaśnia, dlaczego efekt kreacji w przypadku eksportu takich towarów, jak: 
środki transportu i ich części: kable do świec w systemie zapłonowym, części do samo-
chodów o pojemności silnika ponad 1500 cm3, pasy bezpieczeństwa (sekcja 17); sprzęt 
elektroniczny: odtwarzacze audio i wideo, aparaty telefoniczne bez automatycznych se-
kretarek (sekcja 16), stanowiących ważne pozycje na meksykańskiej liście eksportowej 
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do Kanady jest ujemny. Pozytywny efekt kreacji w przemyśle lekkim (sekcja 11), w któ-
rym produkcja też przynajmniej częściowo odbywa się w formie maquiladora, można 
wyjaśnić tym, że w tej gałęzi przemysłu w porozumieniu nie określono w sposób do-
kładny stawek celnych, jakimi Kanada obciąży tego typu import, zostawiając władzom 
celnym możliwość ich subiektywnego określenia. 

Negatywny efekt kreacji handlu w  eksporcie towarów rolnych, a  w  szczególności: 
awocado, mango i guayaba, zajmujących ważną pozycję na liście meksykańskich towa-
rów sprzedawanych do Kanady, wyjaśnić można liberalizacją w ich dostępie do rynku 
USA, którego geograficzna bliskość oraz rozmiar popytu sprawiły, że meksykańscy pro-
ducenci tam lokują swą produkcję.

Negatywny efekt kreacji w tym sektorze jest odmienny od oczekiwanego, ponieważ 
88 % meksykańskiego eksportu rolnego uzyskało wolny dostęp do rynku Kanady na-
tychmiast, dalsze 5 % zwolnione zostało z opłat celnych w ciągu 5 lat, a następne 7 % 
w ciągu 10 lat. Z dniem wejścia NAFTA w życie Kanada zredukowała dla Meksyku swoje 
cło wyjściowe o 50 % w stosunku do produktów, które zwolnione zostały z opłat celnych 
w ciągu 5 lat.

W przypadku meksykańskiego importu z Kanady (tabela 6) uwidacznia się pozytyw-
ny charakter Porozumienia: w 1994 r. około 10 % importu z tego kraju było wynikiem 
efektu kreacji handlu, podczas gdy w 2000 r. już 35 %, w 2002 r. ponad 60 %, a w 2006 r. 
udział ten spadł do około 50 %. Spadek całkowitego importu Meksyku w latach 1995–
1996, spowodowany kryzysem gospodarczym, wpłynął na nieujawnienie się tego efektu 
w 1997 r. Efekt kreacji najwyraźniej uwidocznił się w imporcie samochodów osobowych 
(sekcja 17), gdzie prawie 90 % importu w latach 2002 i 2006 było wynikiem efektu kre-
acji handlu (w  latach wcześniejszych odpowiednio 60 i 80 %). Spowodowane to było 
ułatwieniami w dostępie do meksykańskiego rynku, jaki przyniosło ze sobą NAFTA32 
oraz zmianami w  lokalizacji montażu poszczególnych modeli, wprowadzonymi przez 
firmy motoryzacyjne działające w Meksyku.

Poza przemysłem motoryzacyjnym efekt kreacji handlu ujawnił się w imporcie róż-
nego rodzaju maszyn i urządzeń (pieców, turbin, pomp powietrznych i kompresorów, 
prądnic i  alternatorów oraz różnego typu lamp i  diod) klasyfikowanych w  sekcji 16. 
Podpisanie NAFTA, a wraz z nim większa promocja Kanady, sprawiły, że meksykańscy 
przedsiębiorcy zaczęli zwracać większą uwagę na możliwość zakupów tego typu wyro-
bów na tym rynku, uznając go za alternatywę dla wyrobów amerykańskich. 

Podobnej przyczyny efektu kreacji handlu upatrywać można w  imporcie nieorga-
nicznych związków chemicznych, produktów farmaceutycznych (sekcja 6) oraz wyro-
bów z plastiku i tworzyw sztucznych (sekcja 7), w których omawianemu efektowi przy-
pisać można około 50 % importu.

W zróżnicowany sposób efekt kreacji handlu ujawnił się w imporcie rolnym. Wraz 
z  wejściem porozumienia w  życie Meksyk zwolnił z  cła 41  % kanadyjskiego importu 
rolnego. Cła na dalsze 4 i 28 % importu uległy obniżeniu w ciągu 5 i 10 lat.
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TABELA 6. Efekt kreacji handlu w meksykańskim imporcie z Kanady (w mln USD)

Sekcja 1994 1997 2000 2002 2006

1 1,95 –44,57 79,78 124,73 9,83

2 37,98 –25,77 –54,74 –172,36 87,48

3 –6,21 –4,06 –1,31 4,72 5,72

4 9,88 –12,94 –6,87 –9,74 114,46

5 –18,56 –40,95 –46,94 –67,12 108,37

6 2,06 23,74 67,38 52,93 142,44

7 18,14 50,94 120,69 121,2 413,24

8 0,27 1,45 6,08 –1,1 –4,64

9 2,02 2,47 21,89 27,22 63,01

10 46,96 –27,43 –16,21 –5,72 94,20

11 –3,66 0,04 59,01 73,1 72,19

12 0,12 –0,44 –0,38 0,43 0,30

13 1,42 9,76 9,46 6,53 7,36

14 14,1 0,48 85,95 44,18 13,35

15 –14,08 –19,8 84,17 115,14 556,53

16 –4,17 96,9 507,68 65,79 640,46

17 41,02 168,39 803,31 1 459,01 1 620,99

18 6,05 12,14 26,45 17,09 22,54

19 0 0 0 0,01 0,07

20 6,32 7,87 2,58 2,31 62,73

21 –0,03 –0,13 –0,19 –0,22 –0,20

22 26,06 –249,25 –345,39 3 001,72 –528,93

Suma 167,64 –51,16 1 402,40 4 859,85 3 501,51

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Sistema Anual de Comercio Exterior Mexicano, „INEGI”, 1993, 1996–2000, 2002, 
2006 według metodologii opisanej wcześniej.

W przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego z wyjątkiem roku 1997, poro-
zumienie pozytywnie wpłynęło na import z Kanady mięsa wieprzowego, które wraz 
z wykonanymi z niego przetworami (podobnie, jak w przypadku importu z USA) uzy-
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skało niczym nieograniczony dostęp do meksykańskiego rynku wraz z wejściem Poro-
zumienia w życie. Efekt ten byłby wyższy, gdyby z porozumienia nie zostały wykluczo-
ne takie towary, jak: mleko i jego przetwory, drób oraz jaja. Import mleka w proszku, 
jednej z kluczowych pozycji na importowej liście rolnej Meksyku, z Kanady obciążony 
pozostał 139  % stawką celną, identyczną jak ta stosowana w  stosunku do pozosta-
łych krajów świata, w stosunku do których Meksyk stosuje KNU. Negatywny wpływ 
NAFTA na wyroby rolne pochodzenia roślinnego związany jest z utrzymaniem przez 
Meksyk ograniczeń ilościowych na import zbóż uważanych za podstawowe w meksy-
kańskiej diecie (kukurydza, jęczmień) oraz nasion oleistych.

Zakończenie

Efekt kreacji handlu w wymianie handlowej Meksyku z krajami NAFTA znalazł 
swoje odzwierciedlenie w coraz wyższym uzależnieniu się meksykańskiej gospodarki 
od rynku swojego północnego sąsiada. Cechą charakterystyczną meksykańskiego eks-
portu po 1994 r. jest systematyczny wzrost udziału w nim krajów NAFTA, a w szcze-
gólności Stanów Zjednoczonych. W  latach 1994–200033 Meksyk utrzymywał swoją 
pozycję drugiego partnera handlowego USA (po Kanadzie), wyprzedzając Japonię, 
Chiny, Niemcy oraz Wielką Brytanię. Z uwagi na położenie geograficzne Stany Zjed-
noczone zawsze były najważniejszym partnerem handlowym Meksyku, jednakże zna-
czenie tego rynku dla meksykańskiego eksportu było dużo mniejsze. Na początku lat 
90. mniej niż 70 % meksykańskiego eksportu kierowane było na ten rynek, podczas 
gdy w 1993 r. już około 81 %, a od 2000 r. – już około 90 %. Procentowy wzrost udziału 
meksykańskiego eksportu do krajów ugrupowania nastąpił kosztem udziału eksportu 
do pozostałych grup krajów, chociaż z wieloma z nich Meksyk podpisał po 1994 r. 
porozumienia o wolnym handlu34. 

Stany Zjednoczone były również najważniejszym partnerem Meksyku w impor-
cie, zaś z krajów Ameryki Północnej pochodziło ok. 65 % zagranicznego zaopatrze-
nia Meksyku. Zmiany w strukturze geograficznej meksykańskiego importu po roku 
1994 nie były tak znaczące, to znaczy procentowy wzrost udziału krajów NAFTA 
odnotowano w latach 1997–2000, kiedy to udział ten wzrósł z 67,6 % w 1994 r. do 
75  % w  2000  r., by ponownie spaść do 68  % w  2002  r. Ten okresowy wzrost uza-
leżnienia meksykańskiej gospodarki od amerykańskiego importu nastąpił kosztem 
zakupów dokonywanych na rynkach pozostałych krajów. W tym jednak przypadku 
porozumienia o wolnym handlu podpisane z Unią Europejską i Japonią przyniosły 
oczekiwany rezultat od momentu, kiedy importowane z tych krajów towary uzyskały 
dostęp do meksykańskiego rynku na takich samych warunkach, jak towary pocho-
dzące z krajów Ameryki Północnej.
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przez firmy USA uzyskały preferencyjny dostęp do rynku Kanady.

31 M. Gambrill, NAFTA and Mexican maquiladora industry: implications for Canada, [w:] C.C. Paraske-
vopoulos, R. Grinspun, G.E. Eaton (red.), Economic Integration…, op.cit.

32 Warunki otwarcia meksykańskiego rynku dla importu wyrobów kanadyjskich z branży motoryzacyjnej 
były identyczne jak warunki otwarcia dla przemysłu amerykańskiego.

33 Od 2001 r. Meksyk został wyprzedzony przez Chiny.
34 Do 2000 r. Meksyk podpisał porozumienia tworzące strefy wolnego handlu z Kolumbią i Wenezuelą 

(1995), Nikaraguą (1995), w 1998 r. podpisane zostało porozumienie o wolnym handlu z Chile, które zastąpiło 
podpisane w  1992  r. porozumienie gospodarcze w  ramach LAILA. W  latach następnych Meksyk podpisał 
jeszcze tego typu porozumienia z Unią Europejską (2000), Izraelem (2000) oraz krajami EFTA i Szwajcarią 
(2001), na etapie negocjacji znajdowało się w tym czasie porozumienie o wolnym handlu z Japonią, podpisane 
ostatecznie w roku 2005.
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The trade creation effect in the Mexican foreign trade  
with North American partners after the NAFTA agreement

Summary

As the North American Free Trade Agreement (NAFTA) was the first one signed 
between countries at different levels of development, there was an interest about its 
influence on the Mexican foreign trade. The main objective of this paper is to show that 
NAFTA mainly results in trade creation effect in Mexican foreign trade with its North 
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American partners. In order to prove that, the trade creation effect was examined for 
the totals of Mexican exports to and imports from the North American markets as 
a whole, as well as for each of the countries separately. The same procedure was ap-
plied for 21 sections of Mexican tariff in exports and imports of these countries. The 
obtained results show that the trade creation effect in Mexican exports especially on 
the US market was substantially higher than the one that appeared in Mexican imports 
from that market.


