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Łączna liczba słów dotyczących jednego tematu nie może przekraczać 300. 
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Głównym celem projektu jest poddanie analizie prawnej sytuacji państwa 
należącego do Unii Europejskiej, które, z racji niemożności spłaty swoich 
zobowiązań i obsługi długu publicznego, mogłoby obiektywnie zostać uznane za 
niewypłacalne. Badania będą przeprowadzane z perspektywy wdrażania 
mechanizmów pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej. 
W dobie trwającego od paru lat międzynarodowego kryzysu finansowego coraz 
więcej państw zmaga się z zadłużeniem krajowym jak i zagranicznym. Zmierzająca 
ku drugiemu bankructwu w ciągu dekady Argentyna czy też systematycznie 
obniżany rating Dubaju przez agencję Moody’s powodują, iż na arenie 
międzynarodowej wytwarzane są adekwatne wspierające mechanizmy 
stabilizujące gospodarkę. 
Nie inaczej przedstawia się sytuacja państw członkowskich Unii Europejskiej. Do 
grona państw charakteryzujących się złą sytuacją budżetową, czyli Irlandii, 
Portugalii, Włoch, Hiszpanii i Grecji dołączył w ostatnich miesiącach również Cypr. 
Państwa należące do Unii Gospodarczej i Walutowej są szczególnie współzależne 
od wzajemnych relacji gospodarczych, gdyż w celu uniknięcia ryzyka 
niewypłacalności powierzyły politykę monetarną systemowi ponadnarodowemu. 
Z uwagi na międzynarodową sytuację finansową, dostosowanie się do zobowiązań 
oraz wytycznych unijnych państw członkowskich wymaga szczególnego 
zanalizowania sytuacji pod względem prawnym, z rozróżnieniem zarówno państw 
należących do strefy euro, jak i państw objętych derogacją. Należy również zbadać 
konsekwencje przyjęcia wspólnej waluty i jej wpływ na gospodarki poszczególnych 
państw znajdujących się w Eurosystemie porównując wspólny system finansowy i 
odrębność budżetową w kontekście analizowania barier prawnych ograniczających 
zagrożenie nadmiernego deficytu budżetowego. 
W celu rozwiązania bieżącego problemu należy zanalizować podstawę prawną do 
udzielania pomocy finansowej zadłużonym państwom m.in. poprzez zgłębienie 
traktatowego pojęcia klauzuli solidarności w sferze polityk gospodarczych państw 
oraz zbadanie zakresu działań międzynarodowych instytucji finansowych.  
Z uwagi na fakt, iż zagadnienie jest aktualne, zjawisko niewypłacalności w Unii 
Europejskiej nie zostało w literaturze wyczerpane. 
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Udokumentowanym zwieńczeniem projektu będzie publikacja książkowa, w której 
zostaną upowszechnione wyniki badań. Efektem końcowym podjętego problemu 
będzie określenie sytuacji prawnej niewypłacalnego państwa w Unii Europejskiej, 
która przyczyni się  do dalszych badań dotyczących wypracowania opinii w zakresie 
konsekwencji ewentualnego członkostwa w strefie euro. 
Zebrany materiał stanowić będzie podstawę do rozprawy doktorskiej. 

Uzasadnienie kosztów: 

4000 zł zakup literatury polskiej oraz zagranicznej oraz dostęp do bazy danych na cały okres 
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