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Zadłużenie publiczne oraz – niekiedy spektakularne – ban-
kructwa państw stanowią istotne zagrożenie dla stabilności 
międzynarodowego systemu finansowego. W ostatnich deka-
dach zarówno w państwach rozwijających się, jak i tych rozwi-
niętych, miało miejsce szereg kryzysów zadłużeniowych oraz 
następujących po nich procesów restrukturyzacji zadłużenia 
publicznego. Biorąc pod uwagę obecne problemy m.in. Grecji, 
Argentyny czy wielu gospodarek afrykańskich trudno uznać, 
aby problemy wynikające z zadłużenia państw mogły zostać                                   
w najbliższej przyszłości wyeliminowane.

Mimo że zadłużenie suwerennych podmiotów wykazuje sze-
reg cech wspólnych z zadłużeniem sektora prywatnego, po-
między dwoma rodzajami dłużników istnieją znaczące różnice. 
Uwidoczniają się one przede wszystkim w sytuacji niewypła-
calności dłużnika. W przeciwieństwie do upadłości podmiotu 
prywatnego, w sytuacji bankruVwa suwerennego podmiotu 
jego wierzyciele pozbawieni są instytucjonalnych mechani-
zmów ochrony swoich praw1. Jeśli państwo pożycza środki (od 
podmiotów krajowych lub zagranicznych), zobowiązuje się 
równocześnie do ich spłaty wraz z odsetkami zgodnie z okre-
ślonym harmonogramem. Jednak istnieje (niekiedy dość wyso-
kie) prawdopodobieństwo, że suwerenny dłużnik nie dotrzyma 
umowy z powodu braku zdolności lub chęci do spłaty zadłu-
żenia2.

Brak wyspecjalizowanego reżimu upadłościowego dla suwe-
rennych dłużników znacznie ogranicza możliwość dochodzenia 
roszczeń przez wierzycieli. W największym skrócie wiąże się 
to z faktem, że suwerenny podmiot nie może zostać postawio-
ny przed sądem, chyba że wyrazi na to zgodę3. Ponadto jedy-
nie niewielki odsetek aktywów suwerennych państw znajduje 
się poza ich granicami, a państwa rzadko są skłonne przekazać 
swoje aktywa wierzycielom. Z tego powodu zadłużenie państw 
– w przeciwieństwie do zadłużenia sektora prywatnego – nale-
ży uznać za w znacznym stopniu niezabezpieczone4. 293



Niemniej przez stulecia państwa zadłużały się, spłacały za-
dłużenie oraz istniało wiele podmiotów skłonnych udzielić im 
pożyczek. Oznacza to, że pomimo braku formalnych mecha-
nizmów upadłościowych, istnieją mechanizmy wymuszające 
spłatę zobowiązań przez suwerennych dłużników. W zdecydo-
wanej większości przypadków państwa starają się wywiązywać 
ze swoich zobowiązań w tym zakresie, a epizody niewypłacal-
ności zazwyczaj kończą się porozumieniem między suwere-
nem a jego wierzycielami. Czynnikiem wpływającym na spłatę 
zadłużenia przez państwa jest fakt, iż koszty związane z ban-
kruGwem zwykle znacznie przewyższają ewentualne korzyści 
wynikające z ogłoszenia upadłości. Ponadto kolejne kryzysy 
zadłużeniowe doprowadziły do wykształcenia się specyficz-
nych mechanizmów renegocjacji i restrukturyzacji zadłużenia.                                   
W praktyce mechanizmy te można przyrównać do swoistego 
reżimu upadłościowego opartego na prawie zwyczajowym. 
Stopień zaawansowania niektórych z nich pozwala nawet na 
stwierdzenie, że można mówić o międzynarodowym reżimie 
upadłościowym in statu nascendi. Jednak w związku z eskalacją 
problemów z obsługą zadłużenia przez suwerenne podmioty, 
pozostaje pytanie na ile obecne mechanizmy pozostaną skutecz-
ne i czy możliwe jest stworzenie formalnych regulacji w tym 
zakresie. 

Celem tego artykułu jest przedstawienie podstawowych zagad-
nień związanych z problemami wynikającymi z braku obsługi 
zadłużenia przez suwerenne państwa. Dalsza część opracowa-
nia ma następującą strukturę. Na początku omówione zostanie 
wprowadzenie do teorii zadłużenia publicznego i niewypła-
calności państwa. Następnie przedstawiono koszty upadłości 
jako podstawowy czynnik zapobiegający bankruGwom państw.                
W dalszej kolejności dokonano przeglądu technik restruktury-
zacji zadłużenia oraz przedstawiono mechanizmy ułatwiające 
ten proces i działania na rzecz jego zinstytucjonalizowania. Ar-
tykuł kończy przegląd wniosków z dokonanej analizy oraz pró-
ba prognozy dalszych przemian w międzynarodowym systemie 
finansowym w zakresie niewypłacalności państw5.

Pojęcie i przyczyny upadłości państwa

Podstawową przyczyną prowadzącą bezpośrednio do „bankruc-
twa” państwa są problemy z obsługą zadłużenia. Wspólnym 
mianownikiem większości problemów płatniczych państw jest 
przekraczanie limitu dostępnych środków i finansowanie deficy-294
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tów przez różnego rodzaju instrumenty dłużne. Gdyby wydatki 
rządów nie były większe od ich dochodów problem upadłości 
państwa by nie istniał. Mimo to, od wielu stuleci – pomijając 
nieznaczące wyjątki – nie ma państw bez długów. Co więcej, 
wiele państw wielokrotnie doświadczyło problemów płatni-
czych, a  zaciąganie pożyczek uznaje się za niezbędne narzędzie 
polityki gospodarczej6.

Państwa wykorzystują kapitał dłużny na realizację swoich 
celów, w tym na finansowanie szeroko rozumianego rozwoju 
gospodarczego. Wobec niewystarczających środków krajowych 
suwerenne podmioty uciekają się do kapitału zagranicznego           
i to on stanowi główne zagrożenie w przypadku niewypłacal-
ności. W szczególności wiele państw rozwijających się jest 
uzależnionych od zewnętrznych źródeł finansowania7. Zaciąga-
nie pożyczek może mieć na celu tzw. wygładzanie konsumpcji 
(consumption smoothing) w okresie spowolnienia gospodarcze-
go8. Kredyty – w szczególności zagraniczne – wykorzystuje 
się również w celu pokrycia deficytu w handlu zagranicznym. 
Wykorzystując kapitał dłużny państwa mogą również sfinanso-
wać wiele obiektów inwestycyjnych i zwiększyć swój popyt na 
dobra importowane9. Ponadto istnieje zagrożenie, że pożyczo-
ne środki mogą zostać użyte do osiągania prywatnych korzy-
ści przez elity rządzące. W skrajnych sytuacjach pożyczki za-
graniczne wykorzystuje się do sfinansowania zbrojeń i działań 
wojennych. Niezależnie od motywów zaciągnięcia danego zo-
bowiązania, bardzo często państwa ze środków zewnętrznych 
finansują działania, które nie gwarantują zwrotu pożyczonego 
kapitału10.

Na prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z obsługą 
zadłużenia wpływają jego wysokość i struktura. Ocena poziomu 
zadłużenia może być dokonywana z uwzględnieniem wartości 
bezwzględnych, jak też z uwzględnieniem różnych wskaźni-
ków relatywizujących. Struktura zadłużenia, tj. rodzaj wierzy-
cieli, użyte instrumenty finansowe oraz terminy zapadalności, 
przesądza nie tylko o formie i konsekwencjach problemów                                                                                                              
z obsługą zadłużenia, lecz również pozwala – poprzez odpo-
wiednie zarządzanie – na ich uniknięcie. 

W przypadku niepowodzenia działań mających na celu za-
pewnienie płynności obsługi zadłużenia dochodzi do sytuacji, 
którą w odniesieniu do podmiotu prywatnego określono by 
mianem upadłości. Istnieje szereg terminów odnoszących się do 
problemów państw z obsługą zadłużenia. Bardzo często mówi 
się tu o niewypłacalności, bankruZwie, czy – przez analogię do 295
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obrotu prywatnego – upadłości państwa11. W literaturze anglo-
saskiej często stosuje się określenie sovereign default. Terminem 
tym określa się szereg sytuacji związanych z niewywiązywa-
niem się przez państwa ze zobowiązań wobec wierzycieli. Za 
default uznaje się zwykle opóźnienie lub pominięcie wynikają-
cej z umowy spłaty raty kapitałowej i/lub odsetek, niezależnie 
od przyczyn takiego naruszenia umowy. Ponadto międzynaro-
dowe agencje ratingowe wyróżniają tzw. technical default, czyli 
sytuację, kiedy rząd państwa-dłużnika zwraca się do wierzycie-
li o restrukturyzację zadłużenia, oferując warunki spłaty mniej 
korzystne dla kredytodawcy niż wynikałoby to z pierwotnej 
wersji umowy12.

Na pytanie o przyczyny upadłości państwa można odpo-
wiedzieć w dwojaki sposób. Po pierwsze, państwa ogłaszają 
niewypłacalność, bo nie są w stanie kontynuować obsługi za-
dłużenia. Po drugie, państwa ogłaszają upadłość, bo nie chcą 
kontynuować obsługi zadłużenia13. Ponadto przyczyny wstrzy-
mania obsługi zadłużenia można podzielić na te o charakterze 
ekonomicznym (bardziej techniczne związane ze strukturą 
zadłużenia) oraz czynniki polityczne. Stosunkowo często nie-
wypłacalność jest wynikiem niewłaściwie prowadzonej polityki 
gospodarczej, a dokładniej nadmiernie ekspansywnej polityki 
fiskalnej. Do upadłości prowadzić może również polityka kur-
sowa oparta na niewłaściwie ustalonym stałym kursie, błędna 
polityka inwestycyjna, czy – rzadziej – zbyt liberalna polityka 
handlowa. 

Mimo że pierwsze przypadki niewypłacalności państw odno-
towywano w starożytności, problemy z obsługą zadłużenia pu-
blicznego upowszechniły się w dziewiętnastym i dwudziestym 
stuleciu. Największe ich nasilenie przypadło na okres kryzysu 
zadłużeniowego lat 80. ubiegłego wieku, kiedy niewypłacalna 
była większość państw rozwijających się14. Kolejna „fala upa-
dłości” nastąpiła w latach 90., kiedy problemów doświadczyły 
m.in. Meksyk, Brazylia, Rosja czy wiele państw Azji Wschod-
niej. Swoistą kulminację tych procesów stanowiło bankru^wo 
Argentyny, z którego konsekwencjami państwo to boryka się 
do dnia dzisiejszego. Z kolei kryzys finansowy lat 2007–8 do-
prowadził do gwałtownego wzrostu zadłużenia wielu państw, 
a w efekcie do trudności z jego obsługą. Tym razem problemy 
stały się udziałem również państw rozwiniętych, w szczególno-
ści państw strefy euro.
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Koszty upadłości jako czynnik zapobiegający bankru7wom państw

Suwerenne państwa – w przeciwieństwie do przedsiębiorstw 
– nie ulegają likwidacji z powodu zadłużenia. Nie istnieją rów-
nież narodowe, ani tym bardziej międzynarodowe sądy zdolne 
wymusić na suwerennym dłużniku spłatę należności, chociażby 
poprzez przekazanie jego aktywów wierzycielom. Jednak po-
mimo braku odpowiednika prawa upadłościowego dla państw, 
państwa zaskakująco dobrze wywiązują się ze swoich obowiąz-
ków płatniczych. Oznacza to, że istnieje mechanizm zapobie-
gający bankructwom państw. Za mechanizm ten można uznać 
koszty upadłości, stanowiące dla wierzycieli swoiste zabezpie-
czenie kredytu15.

Fakt, że ogłoszenie upadłości niesie ze sobą określone koszty 
dla dłużnika, stanowi również wyjaśnienie, dlaczego państwa 
mogą się zadłużać. Gdyby nie obawa przed kosztami upadło-
ści, państwa – wobec braku reguł upadłościowych w prawie 
międzynarodowym – nigdy nie spłacałaby swojego zadłużenia. 
Świadomi tego inwestorzy nie udzielaliby pożyczek suwerenom 
i nie istniałoby zadłużenie państwa16.

Koszty upadłości uznaje się za podstawowy mechanizm za-
pobiegania bankructwom państw w stosunkach międzynaro-
dowych. Stanowią one swoisty substytut zinstytucjonalizowa-
nych mechanizmów postępowania upadłościowego. Zazwyczaj 
wyróżnia się dwa rodzaju kosztów związanych z upadłością 
państwa. Po pierwsze jest to wpływ upadłości na reputację 
państwa-dłużnika (reputational costs). W skrajnym wypadku 
brak wiarygodności dłużnika prowadzić może do ograniczenia 
dostępu do międzynarodowych rynków finansowych poprzez 
odmowę udzielenia nowych pożyczek oraz podwyższenie kosz-
tów kredytowania17. Drugi typ kosztów upadłości wiąże się z 
sankcjami nakładanymi przez rządy państw wierzycielskich 
lub bezpośrednio przez wierzycieli. Sankcje te mogą objawiać 
się w przejęciu własności dłużnika znajdującej się na terenie 
wierzyciela, blokady handlowej czy przejęcia kontroli nad fi-
nansami publicznymi państwa-dłużnika przez wierzycieli, bądź 
ograniczeniu wymiany handlowej. Tego rodzaju działania zwy-
kle wiążą się z naruszeniem suwerenności państwa-dłużnika                
i obecnie są już niemal niespotykane18.

W nowszej literaturze pojawia się również kwestia wpływu 
upadłości na zagraniczne inwestycje bezpośrednie oraz ogra-
niczenia handlowe niepowiązane bezpośrednio z działaniem 
odwetowym (retaliation) rządu państwa wierzycielskiego. Inna 297
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kwestia związana z kosztami upadłości  to wpływ upadłości 
na koniunkturę gospodarczą państwa-dłużnika. Ogłoszenie 
upadłości niesie ze sobą również określone koszty polityczne. 
Spowolnienie gospodarcze, często w połączeniu z kryzysem 
bankowym, często prowadzi do napięć na scenie politycznej                          
i protestów społecznych. Stąd wiele epizodów upadłości pań-
stwa kończy się zmianą ekipy rządzącej19. 

Reżim upadłościowy in statu nascendi?

Upadłość państwa i związane z nią zakłócenia w międzynarodo-
wym przepływie kapitału uderzają nie tylko w bankrutującego 
suwerena i jego wierzycieli, lecz – pośrednio – w całą społeczność 
międzynarodową. BankruIwa państw stanowią zagrożenie dla 
stabilności gospodarki światowej i międzynarodowych rynków 
finansowych. Z tego względu na forum międzynarodowym po-
dejmuje się wysiłki na rzecz ograniczenia ich kosztów i utworze-
nia mechanizmów zapobiegania kryzysom zadłużeniowym20. 

Mimo braku zinstytucjonalizowanej międzynarodowej proce-
dury upadłościowej dla państw obserwuje się wzrost koordyna-
cji podejmowanych działań. Stopniowo wykształcił się szereg 
nieformalnych mechanizmów radzenia sobie z niewypłacal-
nymi państwami. Alternatywą dla międzynarodowego prawa 
upadłościowego stały się – początkowo doraźne – mechanizmy 
restrukturyzacji, refinansowania i redukcji zadłużenia. Zmiany                                                                                    
w sposobie postępowania z suwerennymi dłużnikami w ostat-
nich dekadach wskazują na wykształcenie się tymczasowe-
go systemu łagodzenia skutków i przeciwdziałania upadłości 
państw, pełniącego swoje funkcje w ograniczonym zakresie, 
lecz powszechnie uznanego. Może to oznaczać, iż mamy do 
czynienia z postępowaniem upadłościowym i naprawczym dla 
państw in statu nascendi.

Podwalin obecnego mechanizmu upadłościowego należy upa-
trywać w okresie po 1975 r. Wykształciły się wówczas m.in. 
mechanizmy renegocjacji zadłużenia m.in. w ramach Klubu 
Paryskiego, Klubu Londyńskiego, czy inicjatywy redukcji 
zadłużenia państw najbiedniejszych21. Początkowo polegano 
przede wszystkim na mechanizmach uzgodnionych w ramach 
Klubów Paryskiego i Londyńskiego. Później w proces restruk-
turyzacji zadłużenia aktywnie zaangażował się Międzynarodo-
wy Fundusz Walutowy (MFW) i międzynarodowe banki roz-
woju. Wobec zmian w sposobie finansowania państw zachodzi 
jedna konieczność dalszego usprawnienia procesu i postulaty 298
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daleko idącej reformy międzynarodowej architektury finanso-
wej w tym zakresie. Nie zmienia to faktu, że wielu suweren-
nych „bankrutów” ostatnich lat było w stanie restrukturyzować 
zadłużenie w zaskakująco krótkim czasie. Zdaniem niektórych 
badaczy świadczyć to może o zbędności bardziej sformalizowa-
nego mechanizmu upadłościowego22.

Zapobieganie problemom płatniczym leży w gestii państw 
zadłużonych, ich wierzycieli oraz pozostałych podmiotów mię-
dzynarodowej architektury finansów. Pewnym symbolem łą-
czącym wszystkie zainteresowane strony stało się uzgodnienie 
w 2004 r. zasad stabilnych przepływów kapitału i uczciwej re-
strukturyzacji zadłużenia na rynkach wschodzących (Principles 
for Stable Capital Flows and Fair Debt Restructuring in Emerging 
Markets). Inicjatywa ta bywa określana jako partnerstwo pu-
bliczno-prywatne w sferze finansów międzynarodowych. Moż-
na wyróżnić cztery główne zasady. Są to: 1) przejrzystość i szyb-
ki przepływ informacji, 2) dialog na linii wierzyciel – dłużnik                                                                                                                
w celu uniknięcia upadłości, 3) renegocjacje zadłużenia prowa-
dzone w dobrej wierze oraz 4) uczciwe traktowanie wierzy-
cieli23. Zasady mają przyczynić się do przyspieszenia procesu 
restrukturyzacji zadłużenia, zmniejszenia jego kosztów oraz 
efektywniejszego zapobiegania kryzysom24.

Zasadniczo działania podejmowane wobec państw-bankrutów 
(i przez te państwa) można podzielić na dwie kategorie: rozwią-
zywanie kryzysu zadłużenia i zapobieganie kryzysom. Pierwsza 
z nich obejmuje różne formy restrukturyzacji i redukcji zadłu-
żenia, podczas gdy druga odnosi się do identyfikacji i eliminacji 
przyczyn upadłości. Działania ukierunkowane na zapobieganie 
kryzysom obejmują reformy w państwach zadłużonych oraz 
zmiany w międzynarodowym systemie finansów25.

Restrukturyzacja ma na celu taką zmianę warunków zadłu-
żenia, aby przywrócić zdolność państwa-dłużnika do obsługi 
zadłużenia, obniżyć przyszłe koszty obsługi długu i uniknąć 
powtórnych problemów z wypłacalnością. Restrukturyzacja 
może polegać na: zmianie warunków i terminu (harmonogra-
mu) spłat (debt rescheduling), konwersji długu (debt swap) oraz re-
finansowaniu długu (debt refinancing)26. Skrajnym przypadkiem 
rozwiązanie problemu zadłużenia jest tzw. bailout, czyli wykup 
należności lub wsparcie finansowe zadłużonego podmiotu (za-
równo w odniesieniu do państwa, jak i podmiotu prywatnego). 
Zazwyczaj chodzi tu o zapewnienie międzynarodowych pu-
blicznych kredytów, przede wszystkim kredytów MFW, aby 
pokryć roszczenia wierzycieli w czasie kryzysu27. 299
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Wobec powtarzających się epizodów upadłości w latach 90. 
ubiegłego wieku, społeczność międzynarodowa ponownie sta-
nęła przed koniecznością opracowania mechanizmu renego-
cjacji i restrukturyzacji zadłużenia. Debata na ten temat szła                                                                                       
w dwóch kierunkach. Po pierwsze, pojawiły się propozycje 
uzupełnienia luki w międzynarodowej architekturze finansowej                                                 
o instytucję prowadzącą postępowanie upadłościowe dla państw. 
Propozycje obejmowały zarówno powołanie nowej instytucji, 
np. międzynarodowego sądu upadłościowego, jak i wyposa-
żenie już istniejących organizacji (przede wszystkim MFW)                                                                                                                 
w nowe kompetencje. Tę grupę rozwiązań określa się zwykle 
jako podejście „statutowe” (statutory approach). Ten typ rozwią-
zań mógłby znaleźć zastosowanie w każdym typie upadłości 
państwa, niezależnie jakiej formy zobowiązania dany przypa-
dek dotyczy. Drugi typ rozwiązań – niewykluczający rozwią-
zań statutowych – to tzw. podejście rynkowe (market approach). 
Jego zwolennicy postulują modyfikację istniejących i nowych 
kontraktów dłużnych w celu ułatwienia ich renegocjacji28.

Początek obecnej debaty na temat rozwiązań „statutowych” da-
tuje się na rok 1995, gdy Jeffrey Sachs wezwał do stworzenia mię-
dzynarodowego reżimu upadłościowego (international bankruptcy 
regime) opartego na analogicznych regulacjach występujących                        
w prawie prywatnym większości państw29. W listopadzie 2001 r. 
został zaproponowany przez Anne Krueger z MFW mechanizm 
restrukturyzacji zadłużenia państw (Sovereign Debt Restru7uring 
Mechanism – SDRM). Mechanizm ten, mimo że oparty na pew-
nych rozwiązaniach statutowych i nazywany przez jego autorów 
analogią do sądu upadłościowego (bankruptcy court), jest w pew-
nym sensie podejściem zorientowanym rynkowo30.

Alternatywną wobec rozwiązań statutowych metodą upo-
rządkowania procesu restrukturyzacji zadłużenia i zmniejsze-
nie kosztów upadłości państwa jest modyfikacja istniejących                
i wprowadzenie nowych instrumentów dłużnych31. Często 
spotykany problem koordynacji wierzycieli można rozwiązać 
poprzez umieszczenie w prospektach emisyjnych obligacji pań-
stwowych tzw. klauzul wspólnego działania (Colle7ive A7ion 
Clauses – CACs). Różne rodzaje klauzul wspólnego działania zo-
stały już poddane testom w praktyce. Na uwzględnienie CACs 
w prospektach emisyjnych swoich papierów dłużnych zdecydo-
wały się m.in. Meksyk (2003), Brazylia (2003), czy Dominikana 
(2004–5)32. Oprócz obligacji wyposażonych w CACs w ostatnich 
latach na rynku zadłużenia państw w obrocie pojawił się jeszcze 
jeden instrument mogący ułatwiać restrukturyzację zadłużenia 300
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– Credit Default Swap (CDS). Jego stosowanie wzbudza szero-
kie kontrowersje, gdyż przenosi on ryzyko kredytowe z wierzy-
ciela na inny podmiot33.

Konkluzje

Upadłość państwa jest powtarzającym się zjawiskiem w stosun-
kach międzynarodowych, co doprowadziło do wykształcenia 
się w międzynarodowych strukturach finansów mechanizmów 
i instytucji zastępujących prawo upadłościowe. Ewolucja po-
szczególnych technik restrukturyzacji zadłużenia oraz insty-
tucji międzynarodowych doprowadziła do wykształcenia się 
zwyczajowych regulacji kwestii upadłości państw. Na obecny 
– tymczasowy – mechanizm upadłościowy dla państw składa 
się kilka elementów. Po pierwsze są to techniki restrukturyza-
cji zadłużenia, których większość wywodzi się jeszcze z XIX 
wieku. Następny element stanowią mniej lub bardziej sforma-
lizowane organizacje międzynarodowe ułatwiające osiągnięcie 
porozumienia pomiędzy wierzycielami a państwem-dłużni-
kiem. Stosowane przez nie mechanizmy wykształciły się przede 
wszystkim w latach osiemdziesiątych XX wieku. Efektem 
ostatnich dwóch dekad jest upowszechnienie rynkowych me-
chanizmów ułatwiających proces restrukturyzacji zadłużenia, 
w tym coraz częstsze stosowanie klauzul wspólnego działania, 
obecnie uważanych za podstawowy mechanizm usprawniający 
restrukturyzację i redukujący koszty upadłości. 

Obecnie stosowane metody przeciwdziałania i łagodzenia 
skutków upadłości cechuje ponadto rozdział kosztów upadło-
ści oraz odpowiedzialności pomiędzy dłużnika a wierzycieli. 
W przypadku tych drugich obserwuje się coraz dalej idące 
współdziałanie wierzycieli prywatnych i oficjalnych. Uwagę 
zwraca się również na przeciwdziałanie kryzysom zadłuże-
niowym, uznając za kluczową w tym zakresie odpowiednio 
prowadzoną politykę państwa-dłużnika. Nie zmienia to jed-
nak faktu, że wiele obecnie stosowanych mechanizmów walki 
z upadłością państwa to rozwiązania ad hoc, jedynie łagodzące 
objawy, a nie przyczyny problemu. Wątpliwości budzi rów-
nież kwestia, na ile obecny sposób postępowania z suwerenny-
mi dłużnikami jest produktem finalnym, na ile jest to system 
in statu nascendi, który w pełni funkcjonalną formę dopiero 
przyjmie. Otwarte pozostaje również pytanie, czy – wobec 
wielości form upadłości państwa – w pełni funkcjonalny sys-
tem jest w ogóle możliwy34. 301
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 Podsumowując, niezależnie od przyszłych regulacji kwestii 
upadłości państwa, uniknięcie i zapobieżenie temu zjawisku 
będzie możliwe jedynie wówczas, gdy wyeliminowane zostaną 
prowadzące do upadłości przyczyny. Ponieważ nic nie wskazuje 
na to, by państwa zrezygnowały z polityki gospodarczej, w któ-
rej wydatki przekraczają dostępne dochody, upadłość państwa 
pozostanie nieodłącznym elementem gospodarki światowej. Co 
więcej, kryzys zadłużeniowy w państwach Unii Europejskiej 
oraz narastające zadłużenie Stanów Zjednoczonych świadczą, 
że problem może się w najbliższym czasie zaostrzyć. 
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