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ZJAWISKO PLATFORMY 
EKSPORTOWEJ NA PRZYKŁADZIE 
ZACHOWAŃ INWESTYCYJNYCH 
AMERYKAŃSKICH KORPORACJI  
W UNII EUROPEJSKIEJ

Małgorzata Żmuda*

Na	początku	lat	90.	XX	wieku,	wraz	z	intensyfikacją	
działań	pogłębiających	 integrację	w	Europie	 i	Ameryce	
Północnej,	obniżyły	się	koszty	międzynarodowych	trans-
akcji	 handlowych	 między	 najwyżej	 rozwiniętymi	 pań-
stwami	 świata.	 Rozwój	 zinstytucjonalizowanych	 form	
integracji	w	ostatnich	 latach	zeszłego	stulecia,	wraz	ze	
wzrostem	liczby	regionalnych	porozumień	handlowych	
w	skali	globalnej	oraz	ogólną	redukcją	ceł	przez	państwa	
członkowsie	 WTO,	 nadał	 międzynarodowej	 wymianie	
handlowej nowy ekonomiczny i geopolityczny kon-
tekst1. 

Obniżenie	lub	całkowite	zniesienie	taryfowych	i	poza-
taryfowych	barier	między	członkami	ugrupowań	integra-
cyjnych	niesie	za	sobą	wiele	pozytywnych	skutków	dla	
integrujących	się	gospodarek,	ułatwiając	i	intensyfikując	
wzajemne	relacje	produkcyjne	i	handlowe.	Obniżka	kosz-
tów	 transakcyjnych	 powinna	 stymulować	 więc	 wzrost	
eksportu	 oraz	 przepływu	 bezpośrednich	 inwestycji	
zagranicznych (BIZ). 

Z	danych	tabeli	1	wynika	jednak,	że	w	latach	1986-
1990	w	skali	 światowej,	 roczny	wzrost	wartości	napły-
wających	inwestycji	bezpośrednich	był	niemal	dwa	razy	
szybszy	 niż	 wartości	 eksportu.	 W	 ciągu	 następnych	
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czterech	 lat	 (1991-1995)	 wzrost	 wartości	 BIZ	 był	 już	
niemal	 trzy	 razy	 wyższy,	 osiągając	 apogeum	w	 latach	
1996-2000,	 po	 utworzeniu	 jednolitego	 rynku	 europej-
skiego,	kiedy	to	wzrost	wartości	napływających	BIZ	był	
10	razy	większy	niż	wartości	eksportu.	

Jedną	 z	 możliwości	 wyjaśnienia	 wzrostu	 BIZ	 jest	
zmiana	 sposobu	 funkcjonowania	 przedsiębiorstw	 mię-
dzynarodowych oraz realizowanych przez nie strategii. 
Do	tej	pory	większość	badań	mających	na	celu	ustalenie	
motywów,	którymi	kierują	się	korporacje	transnarodowe	
przy	wyborze	 lokalizacji	 inwestycji,	 koncentrowała	 się	
na	dostępie	do	rynku	kraju	przyjmującego	oraz	wykorzy-
staniu	 różnic	 kosztów	 produkcji	w	 kraju	 inwestującym	 
i	przyjmującym.	Z	badań	empirycznych	prowadzonych	
w	ostatnich	latach	wynika,	że	korporacje	transnarodowe	
wybierają	często	bardziej	złożone	formy	obsługi	rynków	
zagranicznych2. 

Formą	ekspansji	korporacji	transnarodowych,	będącą	
strategiczną	odpowiedzią	na	procesy	integracyjne	w	skali	
światowej,	 jest	 lokowanie	bezpośrednich	inwestycji	nie	
tylko	w	celu	obsługi	 rynku	państwa	przyjmującego,	ale	
również	rynków	państw	sąsiednich.	Kraj	pełniący	funk-
cję	 „pośrednika”	między	 korporacją	 a	 rynkami	docelo-
wymi	określa	się	jako	platformę	eksportową	dla	bezpo-
średnich	inwestycji	zagranicznych	(export platform foreign 
direct investment)3. 

W	myśl	powyższej	 koncepcji,	 członkostwo	w	ugru-
powaniu	integracyjnym,	przy	jednoczesnym	oferowaniu	
inwestorom	zagranicznym	szczególnie	dogodnych	warun-
ków,	zwiększało	atrakcyjności	wielu	małych,	peryferyj-
nych	krajów	dla	kapitału	zagranicznego.	

Dzięki	 działalności	 korporacji	 transnarodowych,	
wykorzystujących	nową	sytuację	na	rynkach	międzyna-
rodowych,	 Irlandia	 czy	 kraje	 Azji	 Południwo-Wschod-
niej	stanęły	przed	szansą	odegrania	roli	platform	ekspor-
towych	dla	bezpośrednich	inwestycji	zagranicznych,	co	

umożliwiło	 im	osiągnięcie	wyjątkowego	przyspieszenia	
rozwoju gospodarczego. 

Teoretyczne aspekty decyzji lokalizacyjnych  
korporacji transnarodowej 

Korporacja	 transnarodowa	 to	 według	 powszechnie	
znanej definicji J.H. Dunninga4:	„przedsiębiorstwo	wybie-
rające	bezpośrednie	 inwestycje	zagraniczne	 jako	 formę	
obsługi	rynków	zagranicznych,	posiadające	aktywa	i	kon-
trolujące	 działalność	wielu	 podmiotów	 gospodarczych,	
które	 tworzą	 wartość	 dodaną	 w	 więcej	 niż	 jednym	
kraju”.	

W	myśl	 powyższej	 definicji	 oraz	 według	 schematu	
H.G.	Meissnera	 (rysunek	1),	 korporacje	międzynarodo-
we	 reprezentują	 przejście	 do	najbardziej	 zaawansowa-
nej	formy	umiędzynarodowienia	przedsiębiorstwa	-	bez-
pośredniego	zaangażowania	kapitałowego	za	granicą.

Fazowy	układ	internacjonalizacji	jest	opisany	mode-
lem Uppsala5,	 w	myśl	 którego	 „przedsiębiorstwo	 stop-
niowo	zwiększa	swoje	zaangażowanie	międzynarodowe	
poprzez	przechodzenie	do	kolejnych	stadiów	internacjo-
nalizacji”.	 Fazowe	 ujęcie	 procesu	 internacjonalizacji	
interpretowane	 jest	 jako	 konieczność	 przejścia	 przez	
wszystkie	 jego	 etapy,	 poprzez	 stopniowe	 zwiększanie	
zaangażowania	kapitałowego,	aby	ostatecznie	móc	pod-
jąć	bezpośrednią	inwestycję	za	granicą.	Decyzja	o	przej-
ściu	 od	 obarczonego	 najmniejszym	 ryzykiem	 eksportu	
do	kapitałowego	zaangażowania	się	na	rynku	zagranicz-
nym	 to	 proces	 skomplikowany,	 uwarunkowany	 istnie-
niem	 dogodnych	 warunków	 prowadzenia	 działalności	
produkcyjnej	za	granicą.	

Dodatkowo,	motywy	obsługi	 rynków	zagranicznych	
są	silnie	uzależnione	od	sektora,	w	którym	działa	firma	i	
od jej modelu biznesowego6. 

Tabela 1

Światowy eksport i BIZ w latach 1982-2007a

 
 

Wartość w cenach bieżących 
(w mld USD)

Roczny przyrost wartości 
(w %)

1982 1990 2000 2003 2007 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2003-2007

Napływ	BIZ 59 202 1271 572 1971 21,7 21,8 40,0 36

Odpływ	BIZ 28 230 1150 573 2175 24,6 17,1 36,5 39

PKB 10899 21898 31895 32244 55756 11,1 5,9 1,3 15

Eksport	towarów	i	usług 2247 4261 7036 7561 13999 12,7 8,7 3,6 17

a Analizie poddano okres do 2007 r., zanim nastąpiło silne załamanie zarówno PKB, jak i przepływów BIZ.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie UNCTADStat, 2011, http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx
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Klasyczne motywy podejmowania bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych

Analiza	motywów	podejmowania	bezpośrednich	inwe-
stycji	zagranicznych	to	temat	często	poruszany	w	litera-
turze przedmiotu7.	Kompleksowym	podejściem	do	pro-
blemu	wyboru	strategii	internacjonalizacji	przedsiębior-
stwa	jest	eklektyczny	paradygmat	produkcji	międzynaro-
dowej	J.H.	Dunninga	(paradygmat	OLI),	będący	syntezą	
wcześniejszych	teorii8.	Zgodnie	z	nim,	aby	bezpośrednia	
działalność	korporacji	transnarodowej	była	skuteczna	na	
rynku	 zagranicznym,	 niezbędne	 jest	 posiadanie	 trzech	
rodzajów	przewag	konkurencyjnych	na	rynku	przyjmu-
jącym9:
1) przewag	 własnościowych	 (ownership advantages) 

czyli	 posiadania	 przez	 firmę-	 inwestora	 przewag	
konkurencyjnych nad firmami lokalnymi w kraju gosz-
czącym,	 związanych	 z	 posiadaniem	 unikalnych	
zasobów;	 we	 współczesnej	 gospodarce	 światowej	
nacisk	kładziony	jest	na	zasoby	niematerialne;	

2) przewag	 lokalizacyjnych	 kraju	 goszczącego	 (loca-
tion advantages)	wynikających	z		korzyści	dla	firmy-
-inwestora	o	charakterze	ekonomicznym,	prawnym,	
politycznym,	społecznym	oraz	jakościowym;

3) przewag	 wynikających	 z	 internalizacji	 działalności	
przedsiębiorstwa	 (internalization advantages),	 czyli	 
z	pominięcia	mechanizmów	rynkowych	w	celu	efek-
tywnej	alokacji	zasobów.

Teoria	eklektyczna	opisuje	więc	przejście	od	ekspor-
tu	konkurencyjnych	cenowo	i	jakościowo	produktów	do	
podjęcia	 efektywnej	 działalności	 operacyjnej	 na	 rynku	
zagranicznym jako splot trzech komplementarnych i wza-
jemnie	się	wzmacniających	przewag.		

Wybór	kraju,	w	którym	ulokowana	zostanie	produk-
cja,	zależy	od	celów	korporacji	międzynarodowej	w	danym	
regionie10. W tym miejscu konieczne jest wspomnienie 
o klasycznych motywach podejmowania wertykalnych 
(pionowych) i horyzontalnych (poziomych)11	bezpośred-
nich inwestycji zagranicznych. 

Inwestycje	poziome	mają	miejsce,	gdy	firma	inwestu-
je	w	ten	sam	rodzaj	działalności,	jaki	prowadzi	w	kraju	
macierzystym.	O	podjęciu	decyzji	o	inwestycji	poziomej	
decydują	 takie	czynniki,	 jak	wielkość	 i	potencjał	 rynku	
czy	koszty	transportu.	Tak	więc	firma	podejmująca	hory-
zontalne	 BIZ	motywowana	 jest	 zdobyciem	 dostępu	 do	
rynku	kraju	goszczącego12.	O	przypadku	inwestycji	pio-
nowej	mówi	się,	gdy	korporacja	lokuje	za	granicą	tylko	
jedno	ogniwo	łańcucha	wartości,	kierując	się	przy	decy-
zji	lokalizacyjnej	głównie	różnicą	w	kosztach	produkcji	
między	 krajem	 goszczącym	 a	 macierzystym13.	 Więk-
szość	 inwestycji	 podejmowanych	 przez	 korporacje	
transnarodowe	zaliczyć	można	do	poziomych	BIZ14.  

Wśród	klasycznych	motywów	podejmowania	bezpo-
średnich	 inwestycji	 zagranicznych	 przez	 korporacje	
transnarodowe	na	czołowe	miejsca	wysuwają	się	„stan-

Rysunek 1

Stadia internacjonalizacji przedsiębiorstwa w układzie fazowym według H.G. Meissnera

Źródło: H. Meissner, S. Gerber, Die Auslandsinvestition als Entscheidungsproblem, „Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis“, 
1980, No 3, s. 220.
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dardowe	cechy	kraju	przyjmującego”,	do	których	zalicza	
się:	wielkość	rynku	(mierzoną	zazwyczaj	w	PKB),	średni	
dochód	mieszkańców	(PKB	per capita),	wysokość	kosz-
tów	handlowych	(cła,	koszty	transportu,	dystans	między	
krajem	inwestorem	a	krajem	goszczącym),	relacje	kosz-
tów	 wynagrodzenia	 pracowników	 do	 ich	 kwalifikacji	
oraz	ogólne	warunki	prowadzenia	działalności	w	danym	
kraju	(m.in.	wysokość	podatków)15.

Stąd	też	w	ciągu	ostatnich	dekad	zdecydowana	więk-
szość	strumieni	BIZ	kierowana	była	z	dużych,	bogatych	
krajów	do	 innych	 równie	dużych	 i	 bogatych	 krajów16. 
Lokalizacja	BIZ	w	krajach	charakteryzujących	się	zbliżo-
nymi	 kosztami	 produkcji	 pozostawała	 więc	w	 zgodzie	 
z	założeniem	o	decydującej	roli	dogodnego	dostępu	do	
wewnętrznego	rynku	zbytu.

Platforma eksportowa jako strategia obsługi regionu: 
teoria i motywy 

Wraz	 z	 rozwojem	 korporacji	 transnarodowych,	 ich	
rosnącą	rolą	w	handlu	międzynarodowym	i	coraz	silniej-
szymi	 więzami	 między	 gospodarkami	 narodowymi	 
w	regionalnych	ugrupowaniach	integracyjnych,	praktyka	
postępowania	w	sferze	bezpośrednich	inwestycji	zagra-
nicznych	 i	 ich	 znaczenie	 coraz	 bardziej	 odbiegają	 od	
klasycznych	 teorii	 lokalizacji.	W	 latach	 90.	 XX	wieku,	
lokalne	obroty	zagranicznych	filii	amerykańskich	korpo-
racji	czterokrotnie	przewyższyły	amerykański	eksport	do	
Wielkiej	Brytanii,	Niemiec,	Norwegii,	Brazylii	i	Hiszpa-
nii17.

Nowe zachowania inwestycyjne korporacji transna-
rodowych	i	modele	handlu	międzynarodowego	próbuje	
łączyć	ze	sobą	teoria	kompromisu	między	maksymaliza-
cją	 korzyści,	 wynikających	 z	 bliskości	 rynków	 zbytu,	 
a	koncentracją	produkcji	w	celu	uzyskania	korzyści	skali	
(proximity-concentartion trade-off)18.	W	myśl	 hipotezy,	
„korporacje	 są	 tym	 bardziej	 skłonne	 do	 ekspansji	mię-
dzynarodowej	poprzez	inwestycje	horyzontalne,	im	wyż-
sze	są	koszty	transportu	i	bariery	w	handlu	oraz	im	niż-
sze	są	bariery	inwestycyjne	i	korzyści	skali	na	poziomie	
pojedynczej fabryki w relacji do poziomu korporacyjne-
go”19.

Klasyczne	modele	handlu	międzynarodowego	 i	 teo-
rie	 inwestycji	 zagranicznych	 analizują	 relacje	 między	
dwoma	 krajami:	 inwestującym	 i	 przyjmującym	 kapitał.	
Jednak	coraz	silniejsze	więzy	między	gospodarkami	naro-
dowymi	oraz	liberalizująca	wymianę	handlową	postępu-
jąca	integracja	regionalna	otworzyły	przedsiębiorstwom	
międzynarodowym	nowe	możliwości	ekspansji.	Ograni-
czenie	modeli	do	dwóch	krajów	nie	oddaje	zatem	rze-
czywistej	sytuacji	na	rynkach	międzynarodowych.	

Zakładając,	że	kraj	będący	obiektem	zainteresowania	
leży	w	regionie,	w	którym	nie	rozwinięto	żadnych	form	
integracji	 gospodarczej,	 korporacja	 międzynarodowa	
będzie	obsługiwać	jego	rynek	eksportując	towary	wypro-
dukowane w kraju macierzystym lub w dowolnym kraju 

trzecim20. Sytuacja ulegnie zmianie wraz z powstaniem 
regionalnego	 porozumienia	 integracyjnego.	 Obniżenie	
wewnętrznych	barier	handlowych	przyczyni	się	do	uzy-
skania	 przewagi	 komparatywnej	 przez	 firmy	działające	
wewnątrz	ugrupowania	w		stosunku	do	korporacji	spoza	
regionu21. Eksport z kraju spoza ugrupowania integracyj-
nego	 do	 kraju	 należącego	 do	 tego	 ugrupowania	 stanie	
się	 tym	samym	mniej	konkurencyjny.	Na	podstawie	 tej	
obserwacji	wysunięta	została	 teoria	platformy	eksporto-
wej	 jako	 motywu	 bezpośrednich	 inwestycji	 zagranicz-
nych (export-platform foreign direct investment),	po	raz	
pierwszy	szczegółowo	opisana	przez	K.	Ekholm	w	roku	
200722.	W	myśl	 tej	 teorii,	korporacja	międzynarodowa	
lokuje	inwestycję	bezpośrednią	w	jednym	z	krajów	zrze-
szonych	 w	 ugrupowaniu	 integracyjnym,	 aby	 następnie	
eksportować	wyprodukowane	 produkty	 do	 innych	 kra-
jów	regionu23.	W	ten	sposób	wybrany	przez	korporację	
kraj	 staje	 się	 platformą	 eksportową	 dla	 lokowanych	 na	
jego	 terytorium	 bezpośrednich	 inwestycji	 zagranicz-
nych. 

Reakcja	kapitału	zagranicznego	w	formie	bezpośred-
nich	 inwestycji	 zagranicznych	na	 regionalną	 integrację	
gospodarczą	 wzbudziła	 zainteresowanie	 już	 w	 drugiej	
połowie	lat	90.,	kiedy	to	M.	Motta	i	G.	Norman	sformu-
łowali	pierwsze	modele	nowych	zachowań	 inwestycyj-
nych korporacji24.	 Ujęcie	 to	 nadal	 jednak	 ograniczało	
się	 do	 dwóch	 krajów	 -	 wysyłającego	 i	 przyjmującego,	 
a	 hipotetyczna	 strategia	 korporacji	 międzynarodowej	 
w	odpowiedzi	na	powstanie	w	rejonie	porozumień	o	wol-
nym	handlu	opierała	się	na	przejściu	z	eksportu	do	inwe-
stycji	bezpośredniej	jedynie	w	jednym	z	krajów	ugrupo-
wania25. K. Ekholm et al.	wprowadzili	nowe	założenia.	
W	 ich	 modelu,	 powstanie	 regionalnego	 ugrupowania	
integracyjnego	 mobilizuje	 korporację	 z	 „zewnątrz”	 do	
bezpośrednich	 inwestycji	 produkcyjnych	 w	 jednym	 
z	 krajów	 ugrupowania,	 a	 następnie	 eksportu	 towarów	 
w	nim	wyprodukowanych	na	rynki	pozostałych	krajów.	
W	tym	przypadku,	zgodnie	z	eklektycznym	paradygma-
tem	 Dunninga,	 o	 wyborze	 najdogodniejszego	 miejsca	
produkcji	decydują	przewagi	lokalizacyjne	kraju,	wpły-
wające	na	jego	atrakcyjność		inwestycyjną.

Problem platformy eksportowej jako nowej formy 
strategicznego zachowania korporacji transnarodowej  
w	odpowiedzi	na	regionalną	integrację	gospodarczą	jest	
obecnie tematem coraz szerzej poruszanym w literaturze 
przedmiotu26. 

Inwestycje bezpośrednie amerykańskich korporacji  
w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem 
atrakcyjności Irlandii

Mimo	wyraźnego	wzrostu	znaczenia	BIZ	realizowa-
nych	przez	Chiny	i	inne	kraje	rozwijające	się	Stany	Zjed-
noczone	mają	nadal	dominujący	udział	w	międzynaro-
dowych	przepływach	BIZ27.	Według	danych	UNCTAD,	
w	2009	r.,	mimo	globalnej	dekoniunktury,	amerykańskie	
korporacje	ulokowały	za	granicą	inwestycje	bezpośred-
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nie	o	łącznej	wartości	248	mld	dolarów,	czyli	o	ponad	
100	 mld	 dolarów	 więcej	 niż	 druga	 na	 liście	 Francja	 
z	inwestycjami	o	wartości	147	mld	dolarów.28 

W	związku	 z	 dużą	 skalą	 amerykańskich	 inwestycji,	
kierunki	 ich	 przepływu	 są	 ciekawym	 obrazem	 zmian	
zachodzących	nie	tylko	w	amerykańskiej,	ale	też	w	całej	
gospodarce	 światowej,	 a	 także	 zachowań	 inwestycyj-
nych i motywacji nowoczesnych korporacji transnarodo-
wych.

Wśród	głównych	beneficjentów	amerykańskich	inwe-
stycji	 bezpośrednich	 w	 2010	 r.	 (wykres	 1)	 można	 

znaleźć	wiele	małych	krajów,	jak	Luksemburg	czy	Irlan-
dia.	 Jest	 to	 więc	 odwrotna	 sytuacja	 do	 panującej	 na	
początku	 lat	 90.,	 przed	 zacieśnieniem	 regionalnej	
współpracy	 gospodarczej,	 gdy	 większość	 amerykań-
skich	BIZ	kierowana	była	do	krajów	o	dużych	rynkach	
wewnętrznych.	Pozwala	to	przypuszczać,	iż	na	dużym	
rynku	wewnętrznym	regionalnego	ugrupowania	integra-
cyjnego	 korporacje	 z	 zewnątrz	 poszukują	 lokalizacji	
przede	wszystkim	oferującej	dogodne	warunki	podatko-
we	dla	 inwestorów	zagranicznych	oraz	przyjazne	oto-
czenie dla biznesu. 

Wykres 1

Główne lokalizacje amerykańskich inwestycji bezpośrednich, skumulowana wartość w mld USD w 2010 r. 

Źródło: Bureau of Economic Analysis (BEA).

Unia	Europejska,	jako	regionalne	porozumienie	inte-
gracyjne	o	największym	na	świecie	rynku	wewnętrznym,	
zdaje	 się	 być	 idealną	 sceną	 dla	 ukazania	 zachowania		
inwestorów	 spoza	 regionu,	 pragnących	 uzyskać	 do	
niego	 dostęp.	 Kraje	 europejskie	 zawsze	 zajmowały	
szczególne	miejsce	w	strukturze	eksportowej	USA,	 jed-
nak	w	ciągu	ostatnich	dwudziestu	lat	znacznej	zmianie	
uległy	główne	kierunki	amerykańskich	BIZ	(wykres	2).

W	 Europie,	 poza	Wielką	 Brytanią	 tradycyjnie	 połą-
czoną	ze	Stanami	Zjednoczonymi	silnymi	więzami	kul-

turowymi,	politycznymi	i	gospodarczymi,	wśród	najważ-
niejszych	 beneficjentów	 inwestycji	 w	 2010	 r.	 znalazły	
się	małe	gospodarki,	jak	Luksemburg	czy	Irlandia.	Nato-
miast	 relatywnie	 niewielkie	 inwestycje	 były	 kierowane	
do	 największych	 gospodarek	 europejskich	 (Niemcy,	
Francja),	które	-	ze	względu	na	duże	rynki	wewnętrzne	
-	jeszcze	w	1991	r.,	tj.	przed	zacieśnieniem	współpracy	
gospodarczej i utworzeniem jednolitego rynku w Euro-
pie,	były	po	Wielkiej	Brytanii	najważniejszymi	lokaliza-
cjami	dla	amerykańskiego	kapitału	(wykres	2).
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Na	 przestrzeni	 ostatnich	 dwudziestu	 lat,	 złożona	
roczna stopa wzrostu (compound annual growth rate - 
CAGR) wartości	amerykańskich	bezpośrednich	inwesty-
cji	 kierowanych	do	największych	krajów	Unii	 Europej-
skiej	(Wielka	Brytania	-	10%,	Francja	-	8%,	Niemcy	-	7%,	
Włochy	-	4%)	była	niewielka	w	porównaniu	z	rocznym	
wzrostem	wartości	BIZ	w	małych	gospodarkach,	oferują-
cych	szczególnie	dogodne	fiskalne	warunki	dla	kapitału	
zagranicznego	 (Luksemburg	 -	 31%	czy	 Irlandia	 -	 19%)	
–	wykres	2.	

Luksemburg	jako	najmniejszy,	ale	i	najbogatszy	kraj	
UE	oraz	wiodące	centrum	finansowe	na	świecie,	od	lat	
jest	powiązany	silnymi	więzami	ze	Stanami	Zjednoczo-
nymi29.	Obecnie	Amerykanie	są	najważniejszymi	inwe-
storami	zagranicznymi	w	Luksemburgu,	traktując	ten	kraj	
jako	„bramę”	do	Unii	Europejskiej	oraz	miejsce	lokaliza-
cji	europejskich	central	(Guardian,	DuPont,	de	Nemours,	
Goodyear)30. 

Atrakcyjność	 Luksemburga	 dla	 kapitału	 amerykań-
skiego	 wiąże	 się	 przede	 wszystkim	 z	 jego	 korzystną	
polityką	fiskalną	dopuszczającą	pełne	zwolnienie	z	podat-
ku	od	dywidend,	wypłacanych	przez	firmę	zarejestrowa-
ną	w	 tym	kraju	 akcjonariuszom	w	Stanach	Zjednoczo-
nych31.	Nie	bez	znaczenia	dla	amerykańskich	menedże-

rów	jest	również	geograficzna	bliskość	głównych	ośrod-
ków	władzy	UE,	luksemburska	wielonarodowość,	wyso-
ki	standard	życia	oraz	nowoczesna	infrastruktura.	

Wymienione	 czynniki	 przyczyniły	 się	 do	 sukcesu	
Luksemburga	jako	drugiego	po	Stanach	Zjednoczonych	
światowego	 ośrodka	 alternatywnych	 funduszy	 inwesty-
cyjnych (Alternative Investment Funds)32.	 Co	 więcej,	
dyrektywa unijna z czerwca 2011 r.33,	 regulująca	mię-
dzy	innymi	dostęp	funduszy	spoza	UE	na	rynek	wewnętrz-
ny	Unii	 (w	 szczególności	 hedgingowych	 i	private equ-
ity),	 nadaje	 specjalne	 przywileje	 funduszom	zarejestro-
wanym	w	jednym	z	państw	członkowskich.	Dyrektywa	
ta	 ma	 być	 transponowana	 do	 prawa	 krajowego	 do	 
22	lipca	2013	r.	Powinno	to	umocnić	pozycję	Luksem-
burga jako europejskiego centrum inwestycyjnego34.  

Szacuje	 się,	 że	 spośród	 amerykańskich	 inwestycji,	
kierowanych	 do	 Luksemburga,	 ponad	 90%35	 zaliczyć	
można	 do	 grupy	 SPE	 (Special Purpose Entities),	 czyli	
samodzielnych firm lub filii korporacji transnarodowych 
zakładanych,	aby	zminimalizować	ryzyko	finansowe36. 

Reasumując,	 mimo	 dużego	 znaczenia	 dla	 kapitału	
amerykańskiego,	nie	można	traktować	Luksemburga	jako	
platformy	 eksportowej,	 gdyż	 tylko	 niewielki	 procent	
napływających	inwestycji	ma	charakter	produkcyjny.	

Wykres 2

Najważniejsze lokalizacje amerykańskich BIZ w Europie, skumulowana wartość BIZ w 1991 r. i 2010 r. w mld USD 
oraz złożona roczna stopa wzrostu wartości BIZ (CAGR) w latach 1991-2010

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Statystki Bureau of Economic Analysis (BEA), http://www.bea.gov
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Wykres 3

Skumulowana wartość amerykańskich inwestycji w Irlandii w latach 1991-2010, w mld USD

Źródło: Statystki Bureau of Economic Analysis (BEA) dostępne na http://www.bea.gov 

Przechodząc	 do	 analizy	 amerykańskich	 inwestycji	 
w	 Irlandii	 jako	 drugiego	 kraju,	 który	 na	 wykresie	 3	 
w	 sposób	wyraźny	 odróżnia	 się	 od	 pozostałych	 człon-
ków	UE,	należy	podkreślić,	iż	to	jeden	z	pierwszych	na	
świecie	przykładów	przyjęcia	strategii	rozwojowej	opar-
tej	na	przyciąganiu	proeksportowo	zorientowanych	bez-
pośrednich	 inwestycji	zagranicznych37.	 Już	pod	koniec	
lat	50.	XX	wieku	Irlandia	starała	się	pozyskać	amerykań-
skie	 inwestycje	płynące	do	Europy,	wykorzystując	silne	
więzy	 kulturowe.	 Szczególnie	 silny	 napływ	 amerykań-
skiego	kapitału	na	stary	kontynent	w	drugiej	połowie	lat	
90.,	związany	z	pogłębiającą	się	 integracją	europejską,	
stworzył	 Irlandii	wyjątkową	szansę	odegrania	 roli	„furt-
ki”,	ułatwiającej	amerykańskim	korporacjom		dostęp	do	
rynku UE. 

Ten	peryferyjny	kraj,	 nie	mający	 surowców	natural-
nych	 ani	 dużego	 rynku	 wewnętrznego,	 w	 wyścigu	 
o	amerykańskich	inwestorów	mógł	walczyć	jedynie	ofe-
rując	 zachęty	 inwestycyjne	 oraz	 wykwalifikowaną,	
anglojęzyczną	i	relatywnie	tanią	siłą	roboczą.	W	począt-
kowym	okresie	napływu	amerykańskich	inwestycji	Irlan-
dia	mogła	poszczycić	 się	 stosunkowo	niskimi	kosztami	
pracy	na	tle	pozostałych	krajów	Unii.	Jeszcze	w	2000	r.,	
według	 badań	 przeprowadzanych	 przez	 amerykańskie	
ministerstwo	pracy,	 Irlandia	przyciągała	 inwestycje	 jed-
nymi	 z	 najniższych	 kosztów	 pracy	w	UE	 na	 poziomie	 

12	dolarów	za	godzinę,	ustępując	miejsca	jedynie	Hisz-
panii.	 W	 owym	 czasie	 średnie	 wynagrodzenie	 w	 UE	
wynosiło	 około	 20	 dolarów,	 a	 w	 Niemczech	 nawet	 
26	dolarów	za	godzinę38. 

W	 wielu	 publikacjach	 podkreśla	 się	 jednak,	 że	 
o	 pozyskaniu	 tak	 dużej	 części	 inwestycji	 ze	 Stanów	
Zjednoczonych39	zadecydował	niski	podatek	od	docho-
dów	 korporacyjnych.	Nie	 dziwi	 to,	 ponieważ	 z	 badań	
wynika,	 że	 platformy	 eksportowe	 tworzone	 są	 głównie	 
w krajach o niskich podatkach40.	Od	1958	r.	inwestorów	
zagranicznych	obowiązywało	w	Irlandii	całkowite	zwol-
nienie	 z	 podatku	 od	 dochodów	 z	 eksportu	 przemysłu	
wytwórczego,	od	1978	r.	zastąpione	ujednoliconym	podat-
kiem	korporacyjnym	na	poziomie	10%,	w	1998	r.	pod-
niesionym	do	 12,5%41.	Natomiast	 największe	 państwa	
Unii	 (Niemcy,	Hiszpania,	Włochy	 i	 Francja)	mają	 naj-
wyższe	 stopy	 podatku	 korporacyjnego	 (odpowiednio:	
29,3%;	30%;	31,4%	i	33,3%)42.

Zastosowana	strategia	podatkowa,	przy	postępującej	
liberalizacji	przepływu	kapitału,	towarów	i	usług	w	Unii	
Europejskiej,	przyczyniła	się	do	nasilenia	napływu	ame-
rykańskiego	kapitału	do	Irlandii	(wykres	3)43. W drugiej 
połowie	 lat	 90.	 amerykańskie	 inwestycje	 „stworzyły”	 
z	Zielonej	Wyspy	potęgę	komputerową	i	 farmaceutycz-
ną.	Irlandia,	produkująca	ponad	jedną	trzecią	wszystkich	
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komputerów	sprzedawanych	w	Europie,	 stała	 się	głów-
nym	europejskim	centrum	produkcji	sprzętu	komputero-
wego.	 Jej	 udział	 w	 światowym	 eksporcie	 komputerów	
wynosił	5%44. 

Silny spadek skumulowanych BIZ w Irlandii w 2005 r. 
(wykres	3)	w	dużej	mierze	wynikał	z	rosnących	kosztów	
pracy	oraz	wiążącą	się	z	 tym	delokalizacją	części	pro-
dukcji	o	mniejszej	wartości	dodanej	do	nowych	państw	
członkowskich	UE	oraz	Azji.	

Na	przestrzeni	ostatniej	dekady,	eksport	komputerów	
produkowanych	w	Irlandii	zmniejszył	się	niemal	o	poło-
wę.	Podobny	los,	tylko	przesunięty	nieco	w	czasie,	spo-
tkał	 wytwarzane	 w	 Irlandii	 komponenty	 elektroniczne,	
których	eksport	w	roku	2010	ukształtował	się	na	pozio-
mie	o	60%	niższym	niż	w	szczytowym	roku	200245.

Badania	nad	ewolucją	branży	komputerowej	w	Irlan-
dii	pokazują,	iż	w	wyniku	delokalizacji	produkcji	kom-
puterów	i	prostszych	podzespołów	do	tańszych	krajów,	
pozostawiono	 w	 Irlandii	 wytwarzanie	 produktów	 bar-
dziej	zaawansowanych	technicznie,	o	wyższej	wartości	
dodanej	oraz	 funkcje	pozaprodukcyjne,	 takie	 jak	bada-
nia	i	rozwój,	obsługa	klienta	czy	logistyka46. 

Wraz	z	odpływającymi	inwestycjami	produkcyjnymi	
oraz	zmniejszającym	się	udziałem	Irlandii	w	światowym	
handlu	 towarami	 zaczęła	 wzrastać	 jej	 rola	 w	 handlu	
usługami47.	Aby	zobrazować	ten	trend,	wystarczy	podać	
przykład	sektora	call center.	W	2006	r.	Irlandia	przycią-
gnęła	 17%	 ogółu	wszystkich	 amerykańskich	 inwestycji	
call center lokowanych w Unii Europejskiej48. 

Irlandia	 ma	 obecnie	 szczególnie	 dobrą	 pozycję	 na	
polu	 szeroko	 pojętych	 usług	 internetowych.	 Google,	
który	 wybrał	 Dublin	 na	 swoją	 europejską	 centralę,	 
w	 2010	 r.	 zatrudniał	 1	 600	 pracowników.	 Do	 innych	
internetowych	 gigantów,	 którzy	 wybrali	 Irlandię	 jako	
miejsce	prowadzenia	swych	europejskich	operacji,	nale-
żą	Facebook,	Ebay	i	Paypal49.

Przemysł	 farmaceutyczny	 poprzez	 swoją	 zależność	
od	nowoczesnych	centrów	B+R	oparł	 się	delokalizacji.	
Irlandia	jest	obecnie	dla	wielu	amerykańskich	korporacji	
centrum	 europejskiej	 produkcji,	 m.in.	 dla	 firmy	 Pfizer,	
której	 łączne	 zaangażowanie	 kapitałowe	 w	 Irlandii	 po	
fuzji	z	Wyath	szacuje	się	na	ok.	7	mld	dolarów50. 

Według	publikacji	irlandzkiej	agencji	wspierania	roz-
woju	przemysłowego	IDA	z	maja	2011	r.,	Stany	Zjedno-
czone	są	nadal	największym	inwestorem	w	Irlandii	(74%	
łącznej	wartości	napływających	BIZ),	z	ponad	600	filia-
mi	 korporacji	 amerykańskich,	 zatrudniającym	 około	 
95	 000	 ludzi.	 Skumulowana	 wartość	 amerykańskich	
inwestycji	w	Irlandii	wyniosła	w	2010	r.	około	190	mld	
dolarow,	 co	 stanowiło	 8%	 łącznej	wartości	 amerykań-
skich	inwestycji	w	UE	i	4,6%	w	skali	światowej51.

Zastój	gospodarczy	Irlandii	spowodował	spadek	płac.	
Poprawa	 konkurencyjności	 kosztowej	 ponownie	 przy-
ciąga	do	Irlandii	firmy	amerykańskie.	Microsoft	zainwe-
stował	 130	 mln	 dolarów	 w	 centrum	 obsługi	 danych	 

w	okolicach	Dublina,	a	Eli	Lilly,	potentat	z	branży	farma-
ceutycznej	-	330	mln	euro	w	nową	fabrykę	biofarmaceu-
tyczna niedaleko Corku52.

O O O
Zachowania	inwestycyjne	amerykańskich	firm	w	Unii	

Europejskiej	potwierdzają	tezę	o	istnieniu,	obok	klasycz-
nych	form	obsługi	rynków	zagranicznych,	strategii	reali-
zowanych	przez	korporacje	międzynarodowe	w	reakcji	
na	zacieśnianie	się	więzów	gospodarczych	w	ugrupowa-
niach regionalnych. 

Przykład	 Irlandii	 pokazuje,	 że	małe	 kraje,	 oferujące	
szczególnie	dogodne	warunki	dla	kapitału	zagraniczne-
go,	dzięki	przynależności	do	ugrupowania	integracyjne-
go,	mogą	pełnić	funkcję	platform	eksportowych	dla	BIZ	
z	krajów	spoza	regionu.	Dla	inwestorów	zagranicznych	
decydującą	rolę	odgrywają	przy	tym	korzystne	rozwiąza-
nia	 fiskalne,	których	potencjał	może	zostać	 jednak	zre-
alizowany	dopiero,	gdy	ugrupowanie	integracyjne	utwo-
rzy	jednolity	rynek	wewnętrzny.	

Warto	 zwrócić	 uwagę	 na	 możliwości	 utrzymania	
atrakcyjności	inwestycyjnej	małego	kraju	jako	platformy	
eksportowej	w	dobie	postępującej	globalizacji	wraz	z	jej	
negatywnymi	 przejawami	 delokalizacją	 produkcji	 oraz	
kryzysami	 finansowymi.	 Jak	pokazuje	przykład	 Irlandii,	
w	odpowiedzi	na	korporacyjną	delokalizację	produkcji	
o	niższej	wartości	dodanej,	konieczne	jest	ciągłe	dosto-
sowywanie	„oferty”	inwestycyjnej	do	zmieniających	się	
warunków	 na	 rynku	 globalnym	 poprzez	 podnoszenie	
kwalifikacji	pracowników,	a	w	konsekwencji	przesuwa-
nie przewagi komparatywnej w kierunku specjalizacji 
opartej na wiedzy i innowacji.

W	 ciągu	 ostatnich	 trzech	 lat	 Irlandia	 borykała	 się	 
z	poważnymi	problemami	makroekonomicznymi,	będą-
cymi	w	dużej	mierze	pochodną	wysokiego	stopnia	otwar-
tości	gospodarki	tego	kraju,	który	czyni	ją	bardziej	wraż-
liwą	na	zmiany	zachodzące	na	rynkach	międzynarodo-
wych,	 a	 tym	 samym	 bardziej	 podatną	 na	 zewnętrzne	
szoki	popytowo-podażowe.

Według	 publikowanego	 corocznie	 przez	 Światowe	
Forum	Ekonomiczne	rankingu	konkurencyjności	gospo-
darek (The Global Competitivness Report),	w	2011	r.	Irlan-
dia	 spadła	z	wysokiej	5.	pozycji	w	2000	 r.	na	pozycję	
2953.	Na	tak	duży	spadek	w	rankingu	negatywny	wpływ	
miało	 pogorszenie	 głównych	 czynników	 makroekono-
micznych	 (wysoki	 deficyt	 budżetowy,	 dług	 publiczny	 
i	 niska	 stopa	oszczędności	 krajowych)	oraz	 sytuacji	 na	
rynku	 finansowym	 (słaba	 kondycja	 banków,	 trudny	
dostęp	do	kredytów	 i	możliwości	posykiwania	 finanso-
wania	 na	 rynku	 kapitałowym).	 Zanotowany	 spadek	
wywołany	był	dodatkowo	przez	pogorszenie	relacji	pro-
duktywności	 do	 wynagrodzenia,	 brak	 elastyczności	 
w ustalaniu wynagrodzenia oraz silny spadek zaufania 
publicznego	do	polityków.	
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Wobec	 realnej	 groźby	 bankructwa,	 w	 listopadzie	
2010	 r.	 decyzją	 MFW/UE	 Irlandii	 przyznano	 na	 lata	
2010-2013	 łączną	 pomoc	 w	 wysokości	 85	 mld	 euro,	
wynegocjowaną	bez	wymogu	podniesienia	stawki	podat-
ku korporacyjnego. W lipcu 2011 w Brukseli na szczycie 
państw	strefy	euro	rząd	irlandzki	odniósł	sukces	w	rene-
gocjacji	warunków	pożyczki,	uzyskując	obniżenie		opro-
centowania	z	6%	do	4%	oraz	wydłużenie	okresu	spłaty	
z	7,5	do	15	lat54.	W	opinii	komentatorów	politycznych	
ceną	za	poprawę	warunków	spłaty	pożyczki	mogą	być	
jednak dalsze naciski ze strony Unii na ujednolicenie 
stawki podatku korporacyjnego. 

Przyszłość	gospodarki	Irlandii	zależy	w	dużej	mierze	
od	utrzymania	atrakcyjności	 inwestycyjnej	poprzez	sta-
bilizację	 sytuacji	 makroekonomicznej	 oraz	 poprawy	
konkurencyjności	eksportu,	będącego	obecnie	 jedynym	
źródłem	wzrostu	gospodarczego55. 

                    
*	Małgorzata	Żmuda,	doktorantka,	Uniwersytet	 Ekonomiczny	

w	Krakowie,	Cologne	Business	School.

1	 I.	Pietrzyk,	Globalizacja i regionalizacja gospodarki świato-
wej, [w:] Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regio-
nalizacji rynków,	 red.	S.	Miklaszewski,	E.	Molendowski,	E.	Difin,	
Warszawa	2009,	s.	35.

2	Do	najważniejszych	publikacji	poruszających	temat	nowych	
zachowań	 strategicznych	 korporacji	 zaliczyć	 należy:	 M.	 Motta,	 
G. Norman,	 Does Economic Integration Cause Foreign Direct 
Investment?,	 “International	 Economic	 Review”,	 1996,	 Vol.	 37,	 
No	 4;	 J.H.	 Dunning,	 Location and the Multinational enterprise:  
A Neglected Factor?,	 Journal	 of	 International	 Business	 Studies,	
1998,	 Vol.	 29,	 No	 1,	 s.	 45-66;	 G.H.	 Hanson,	 R.J.	 Mataloni,	 
M.	Slaughter,	Expansion strategies of US Multinational Firms, [w:] 
Brooking Trade Forum,	Brooking	Institution	Press,	Washington	DC,	
2001,	s.	245-294.

3 K. Ekholm	et	al.,	Export-Platform Foreign Direct Investment,	
”Journal	of		European	Economic	Association”,	2007,	Vol	5,	No	4,	
s. 776-795.

4	 J.H.,	 Dunning,	 Multinational Enterprises and the Global 
Economy,	Reading,	MA:	Addison-Wesley,	1993.

5	 J.	 Johanson,	 J.E.	Vahlne,	The internationalization process of 
the firm – A model of knowledge development and increasing for-
eign market commitment,	“Journal	of	International	Business	Stud-
ies”,	Vol	8,	No	1,	s.	23-32.

6	 N.K.	 Malhotra,	 C.B.	 Hinings,	 An organizational model of 
understanding internationalization process,	 “Journal	 of	 Interna-
tional	Business	Studies”,	2010,	No	41,	s.	330-349.

7 Kompleksowe zestawienie analiz empirycznych determi-Kompleksowe zestawienie analiz empirycznych determi-
nantów	lokalizacji	BIZ:	 	B.	Bloningen,	A Review of the Empirical 
Literature on FDI Determinants,	 “NBER	 Working	 Paper”,	 2005,	 
No 11299.

8 Wśród	 licznych	 publikacji	 J.H.	 Dunninga	 poruszających	
temat	paradygmatu	eklektycznego	wymienić	należy	jego	pierwsze	
kompleksowe	ujęcia: Explaining Changing Patterns of International 
Production: In Defence of the Eclectic Theory,	Oxford	Bulletin	of	
Economics	 and	 Statistics,	 1979;	 Towards an Eclectic Theory of 
International Production: Some Empirical Tests,”	Journal	of	Interna-
tional	Business	Studies”,	1980.

9 M. Peng,	International Business,	Cengage,	2009.

10	 T.	 Werneck,	 Deutsche Direktinvestitionen in den USA. 
Determinanten und Wirkungen am Beispiel der Bundesstaaten 
Georgia, North Carolina und South Carolina,	 München	 1998,	 
s. 29.

11	 H.J.	 Shatz,	 A.	 Venables,	 The Geography of International 
Investment,	“Policy	Research	Working	Paper”,	World	Bank,	2000;	
B.	Navaretti,	A.	Venables,	Multinational Firms in the World Econ-
omy,	Princeton	University	Press,	2005.	

12 Ibidem,	s.	7.

13	Zgodnie	z	założeniami	klasycznej	teorii	Heckshera-Ohlina.	

14	B.	Bloningen,	A Review of the Empirical Literature on FDI 
Determinants,	“NBER	Working	Paper”,	No	11299,	2005.

15	N.	Cook	,	Motivation for Export Platform FDI as a Strategy 
for Serving Foreign Markets, [w:] Three Essays on International 
Trade and Multinational Firms,	 Michigan	 State	 University	 Press,	
2007.

16	J.R.	Markusen,	,	The Boundaries of Multinational Firms and 
Theory of International Trade,	 Journal	of	 	Economic	Perspectives,	
1995,	No	9,	s.	205-226;	R.E.	Lipsey,	Foreign Direct Investment and 
Operations of Multinational Firms,	 Mimeo,	 Queens	 University,	
2001.

17 S.	 Brainard,	 An Empirical Assessment of the Proximity- 
Concentration Trade-Off Between Multinational Sales and Trade,	
“The	American	Economic	Review”,	Vol.	87,	No	4,	s.	520-544.

18	P.	Krugman,	The ‘New Theories’ of International Trade and 
the Multinational Enterprise,[w:]	 D.	 Audretsch,	 D.	 Kindleberger,	
The multinational corporation in the 1980s. Cambridge,	MA:	MIT	
Press,	 1983;	 S.	 Brainard,	 An empirical assessment of the factor 
proportions explanation of multi-national sales,	“Working	Paper”,	
No	W4583,	Cambridge	Mass.:	NBER,	December	1993.

19	S.	Brainard,	An Empirical Assessment of the Proximity-Con-
centration Trade-Off…,	op.	cit.,  s. 520.

20	H.	Nguyen,	M.	Hattab-Christmann,	Export-platform FDI and 
local industries: competition effect and technological spillovers,	
“Universite	du	Havre	International	Coneference	Papers”,	2009.

21	M.	Motta,	G.	Norman.,	Does Economic Integration Cause 
Foreign Direct Investment,	 “International	 Economic	 Review”,	
1996,	No	37,	s.	757-783.

22	K.	Ekholm	et	al.,	Export Platform…, op. cit.

23 Ibidem. 

24	M.	Motta,	G.	Norman.,	Does Economic Integration Cause…,	
op. cit. 

25	H.	Nguyen,	M.	Hattab-Christmann,	Export-platform FDI and 
local industries: competition effect and technological spillovers…,	
op. cit.

26	A.	Ugur,	F.	Ruane,	Export Platform FDI and Dualistic Devel-
opment,	 “IIS	 Discussion	 Paper”,	 No	 28,	 2004;	 F.	 Barry,	 Export-
platform foreign direct investment: the Irish experience,	 “EIB	
Papers”,	 Vol.	 9,	No	 2,	 2004;	 P.	Neary, Trade costs and Foreign 
Direct Investment,	 CEPR	 Papers,	 No	 5933,	 2006;	 T.	 Ito,	 Export 
Platform Foreign Direct Investment: Theory and Evidence,	 “Oki-
nawa	University	Papers”,	2010.	

27 Global trends in FDI,	UNCTAD,	2010,	http://www.unctad.org/	
en/docs/wir2010ch1_en.pdf

28	Ibidem,	s.	6.

29	J.	Lorent,	The US Remains the Most Important Trading Part-
ner, [w:] North American Business in Luxembourg,	“Luxemburger	
Wort”,	October	2010.



30 Unia Europejska.pl Nr 1 (212) 2012

TENSIONS IN THE EUROZONE  
AND THE GREEK CRISIS

Adam Gwiazda*

Since	 the	early	2010	 the	euro	area’s	debt	crisis	had	
seemed to be a little local problem of Greece. During 
that	year	and	 in	2011	 it	became	obvious	 that	Greece’s	
problem	was	one	of	twin	deficits	–	both	budget	and	cur-
rent	 account	 –	 and	 this	 problem	 occurs	 also	 in	 a	 few	
other	eurozone	countries	such	as	Ireland,	Portugal,	Spain	
and Italy. It also had become recognized that many euro-
zone countries did not develop adequate internal eco-

nomic adjustment mechanisms which would prevent the 
accumulation of public debt and current account deficit. 
When in March 2010 the Greek crisis broke into the 
open almost at the same time a number of other euro-
zone	 countries	were	 “caught”	 in	 a	 debt	 spiral	 that	 has	
unleashed forces of disintegration and instability. The 
deficit	 position	 of	 the	 eurozone	 surpassed	 6%	 of	 gross	
domestic	product	(GDP)	in	2010,	while	its	debt	to	GDP	
ratio	 exceeded	 85%1.	 The	 EU’s	 finances	 have	 deterio-
rated	 since	 the	beginning	of	 the	crisis	and,	even	 in	 the	
recovery	phase,	the	eurozone	debt	and	deficit	positions	
have	continued	to	worsen.	For	the	first	time	in	its	history,	
the EU is faced with the problem of the insolvency of at 
least	 one	member	 state,	 i.e.	Greece,	 and	 the	 excessive	
indebtedness	of	others.	The	dire	state	of	Greece’s	public	
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