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WSTĘP 
 
Litwa, Łotwa i Estonia, to kraje nie tylko ze sobą sąsiadujące, ale również 

powiązane gospodarczo. Łączy je wspólna historia związana z przynależnością do 
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, a więc ustrój socjalistyczny 
i gospodarka centralnie planowana. Po odłączeniu tych państw od Związku Ra-
dzieckiego i transformacji systemowej wspólną ich cechą było również szybkie 
wprowadzanie reform gospodarczych, procesów restrukturyzacji, prywatyzacji 
i konsolidacji banków (Markiewicz, 2011). Państwa te w literaturze polskiej ze 
względu na ich położenie geograficzne nazywane są często państwami nadbałtyc-
kimi lub bałtyckimi (Teichmann, 2003, s. 19). W praktyce jednak pojęcie to obej-
muje więcej państw z obszaru Morza Bałtyckiego. Zalicza się tutaj, obok badanych 
w niniejszym opracowaniu, takie kraje jak Polska, Finlandia, Szwecja, Dania 
a nawet część Rosji i Niemiec. Należy więc stwierdzić, że pojęcie „kraje bałtyckie” 
może przedmiotem analizy obejmować obszar zróżnicowany terytorialnie i gospo-
darczo. Należą do nich zarówno kraje należące do byłego ZSRR, czy współpracu-
jące z nim w ramach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, jak również kraje, 
w których od końca II wojny światowej rozwijała się gospodarka rynkowa. Dlatego 
też w niniejszym opracowaniu Autorzy dokonali wyboru tych spośród nich, które 
najwięcej łączy – są to kraje, które do 1990 roku należały do ZSRR, a od tego 
czasu przeszły intensywną transformację systemową w kierunku systemu rynko-
wego. W centrum zainteresowań Autorów pozostaje system bankowy, który od-
grywa istotną rolę dla całej gospodarki, ponieważ wpływa na funkcjonowanie 
innych jej ogniw. 

Celem monografii jest ocena zmian zachodzących w systemach bankowych 
wybranych krajów bałtyckich w okresie transformacji systemowej. Scharakteryzo-
wano w niej systemy bankowe na Litwie, Łotwie i w Estonii oraz makro i mikroo-
toczenie banków, skupiając się na ocenie funkcjonowania sektora bankowego 
w badanych krajach od lat 90. XX wieku aż do 2014 roku.  

Monografia składa się z pięciu rozdziałów i zakończenia. W rozdziale 
pierwszym przedstawiono sytuację ekonomiczno-finansową państw bałtyckich na 
początku okresu transformacji koncentrując się na genezie zachodzącego w tych 
krajach procesu transformacji systemowej. Był to okres bardzo trudny dla tych 
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krajów, które po rozpadzie Związku Radzieckiego musiały stworzyć podstawy 
swojej państwowości, ale również systemów rynkowych. Dotyczyło to także sys-
temu bankowego, którego rozwój zapoczątkowany został właśnie w tym okresie. 
W rozdziale tym przedstawiono istotę i rodzaje systemu bankowego w gospodarce 
planowanej i w gospodarce rynkowej oraz rolę tego systemu dla funkcjonowania 
gospodarki i społeczeństwa. 

W drugim rozdziale skoncentrowano się na omówieniu najważniejszych 
tendencji mających wpływ na kształt systemów bankowych, do których zaliczono 
ich liberalizację, prywatyzację i konsolidację. Przedstawiono również w jaki spo-
sób zmiany zachodzące w systemie bankowym ocenione zostały przez wybrane 
światowe instytucje finansowe. W rozdziale tym omówiono także podstawowe 
instytucje, które funkcjonują w systemach bankowych krajów bałtyckich oraz 
sprawują nad nimi nadzór.  

W trzecim i czwartym rozdziale Autorzy koncentrują się na otoczeniu ban-
ków w krajach bałtyckich w okresie transformacji. Na podstawie danych Eurostat 
i Banku Światowego omawiają zmiany zachodzące w makrootoczeniu i mikrooto-
czeniu systemów bankowych krajów bałtyckich. W ten sposób określone zostają 
najważniejsze wydarzenia w drodze do rynkowego systemu bankowego tych pań-
stw. Należy do nich niewątpliwie fakt ich przystąpienia do Unii Europejskiej, jak 
również wprowadzenie wspólnej waluty euro. 

W rozdziale piątym scharakteryzowano działalność depozytowo-kredytową 
banków i innych instytucji finansowych działających na rynku usług bankowych, 
a więc stanowiących dla banków konkurencję. W rozdziale tym przedstawiono 
dane dotyczące rozwoju tych instytucji oraz wybrane wskaźniki informujące o ich 
sytuacji finansowej.  

Kształt systemów bankowych w badanych krajach bałtyckich jest odzwier-
ciedleniem procesów, które zachodziły w tych krajach w okresie transformacji 
gospodarczej. Istotne znaczenie miały również lata poprzedzające samodzielne 
funkcjonowanie tych państw. Już w roku 1988 przestał istnieć monobank ZSRR. 
Na jego bazie powstał Bank Centralny oraz państwowe banki specjalistyczne, które 
posiadały filie w każdej z republik ZSRR. Po odzyskaniu niepodległości instytucje 
te stały się bazą dla nowotworzonych banków komercyjnych i kształtujących się 
w gospodarce rynkowej zalążków systemu bankowego.  

Analiza i ocena procesów zachodzących w okresie transformacji ustrojowej 
i gospodarczej w badanych podmiotach i ich otoczeniu pozwala w opinii Autorów 
określić przekształcenia zachodzące w systemie bankowym Litwy, Łotwy i Estonii. 
W przeprowadzonych badaniach wykorzystano analizę krajowej i zagranicznej 
literatury przedmiotu oraz danych statystycznych Eurostat, Europejskiego Banku 
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Centralnego (ECB), Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD), Banku 
Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), międzynarodowej organizacji pozarzą-
dowej Transparency International oraz jednego z największych związków spół-
dzielni oszczędnościowo-kredytowych (unii kredytowych) – Światowej Rady 
Związków Kredytowych (WCCU).  

Publikacja przeznaczona jest dla studentów szkół wyższych na kierunkach 
ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, administracja i prawo. Może być 
również wykorzystana przez praktyków, którzy pragną rozszerzyć swoją wiedzę 
z zakresu bankowości a konkretnie systemów bankowych krajów bałtyckich 
zwłaszcza, gdy w państwach tych prowadzą działalność gospodarczą. 

Autorki pragną złożyć podziękowania Pani Profesor Marii Jastrzębskiej za 
cenne uwagi, które pozwoliły nadać pracy lepszy i bardziej przejrzysty kształt.  

 





 

9 

 
 
 

ROZDZIAŁ I  

GENEZA TRANSFORMACJI SYSTEMU BANKOWEGO 
W WYBRANYCH KRAJACH BAŁTYCKICH 

 
 

1.1. Charakterystyka państw bałtyckich  
 
Rok 1990 odegrał istotną rolę w funkcjonowaniu sektorów bankowych 

wszystkich dawnych republik radzieckich, w których do tego czasu funkcjonowała 
gospodarka socjalistyczna, w tym krajów bałtyckich. Aktualny kształt i kondycja 
systemów bankowych krajów bałtyckich jest odbiciem procesów, które rozpoczęły 
się jeszcze przed rozpadem Związku Radzieckiego, w 1988 r., kiedy to na miejsce 
monobanku ZSRR powstał Bank Centralny (Gospank) oraz państwowe banki 
specjalistyczne, które posiadały swoje filie w każdej z republik. Po odzyskaniu 
niepodległości oddziały radzieckich banków na Litwie, Łotwie i Estonii prze-
kształcono w państwowe banki komercyjne.  

Chociaż za datę upadku ZSRR uważa się 26 grudnia 1991 r. to proces ten 
trwał już od roku 1988, dlatego też przyjmuje się, że rozpad Związku Radzieckiego 
zapoczątkowany został w tym roku. Proces ten zapoczątkowały kraje bałtyckie, 
a dokładnie Estonia, która w 1988 r. ogłosiła swoją suwerenność przyznając tym 
samym pierwszeństwo prawa republikańskiego nad związkowym. Kraj ten pozo-
stał również pionierem w innych obszarach przemian gospodarczych, o czym 
będzie mowa w dalszej części niniejszej pracy.  

Jednak należy zauważyć, że rok 1991 to nie jest czas powstania tych państw, 
ale ich powrotu po ponad połowie wieku na mapę Europy. Pojawiły się one na niej 
już po pierwszej wojnie światowej. Wcześniej, bo na początku XX wieku tereny 
obecnych państw bałtyckich stanowiły prowincje cesarstwa rosyjskiego. Impuls, 
który nasilił dążenia niepodległościowe tych państw, stanowiła rewolucja z 1905 r. 
W Estonii wyraziło się to w przyznaniu jej narodowo-kulturowej odrębności, 
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natomiast w pozostałych państwach bałtyckich w ich żądaniach autonomizacji. 
Kolejne pobudzenie aktywności niepodległościowej ludności na tych terenach 
przypadło na okres pierwszej wojny światowej i jak wspomniano wcześniej uwień-
czone zostało ich powstaniem i niepodległością (Zieliński, 2004, s. 17). Jednak nie 
trwała ona długo. Po kolejnej wojnie światowej kraje zostały wcielone do Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich. 

Ustrój panujący w tych państwach do 1990 r. wpływał jeszcze wiele lat na 
ich funkcjonowanie. Dlatego też warto przyjrzeć się cechom gospodarki centralnie 
planowanej, która stanowiła punkt wyjścia dla postępujących później procesów 
transformacji. W gospodarce tej środki produkcji należały do państwa. Zasoby te 
były zatem alokowane w sposób nierynkowy. System tej gospodarki nie skłaniał 
bowiem do racjonalnego wykorzystywania czynników produkcji i obniżki kosz-
tów, a wręcz przeciwnie. Ponadto cechą tej gospodarki była monopolizacja, admi-
nistracyjne ustalanie cen oraz łagodne ograniczenia budżetowe (Piątek, 2011, s. 52-
53). W przypadku tych ostatnich państwowe podmioty funkcjonujące w tej gospo-
darce mogły liczyć na stały dopływ środków finansowych i nie były zmuszane do 
racjonalnego, oszczędnego gospodarowania powierzonymi im zasobami pracy czy 
rzeczowymi czynnikami produkcji (Milewski, 2000, s. 69).  

Każde z krajów bałtyckich stanęło przed koniecznością przeprowadzenia 
wielu reform w sferze politycznej, społecznej ale i gospodarczej. Ich kierunek 
wyznaczały zaś procesy odrodzenia państwowego i transformacji systemowej 
(Zieliński, 2004, s. 9). Pod pojęciem transformacji systemowej bądź tranzycji 
(transition – przejście) określa się zmiany systemowe w krajach Europy Środko-
wo-Wschodniej i byłego ZSRR, które związane były z odrzuceniem systemu go-
spodarki centralnie planowanej i przejściem w kierunku gospodarki rynkowej 
(Kaliński, 2008, s. 386). Gospodarka centralnie planowana stała się obiektem 
przemian określanych mianem transformacji ustrojowej i gospodarczej. Należy w 
tym miejscu zaznaczyć, że pojęcie transformacji należy do tych zjawisk ekono-
micznych, które najpierw zaistniały w praktyce, a dopiero później zostały zdefi-
niowane w literaturze przedmiotu. Nie miała ona precedensu w historii gospodar-
czej. Transformacje ustrojowa i gospodarcza są składowymi transformacji 
systemowej, definiowanej jako przejście od gospodarki centralnie planowanej do 
gospodarki rynkowej. Obejmuje zatem ona zmianę ustroju politycznego oraz two-
rzenie rynkowych warunków funkcjonowania przedsiębiorstw, gospodarstw do-
mowych, a w niektórych obszarach również podmiotów sektora publicznego (Nasi-
łowski, 1995, s. 17).  

Natomiast transformacja ustrojowa związana jest z wprowadzeniem demo-
kracji politycznej i towarzyszących jej swobód obywatelskich, jak również ze 
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zmianami zachodzącymi w sferze postaw i zachowań ludzkich. Zatem jej warun-
kiem koniecznym są nowe normy prawne, choć rzeczywiste postępy tego procesu 
zależą w dużej mierze od możliwości korzystania z nich przez społeczeństwo, 
które musi zmienić swoje postawy, nawyki, odruchy i wynikające z nich zachowa-
nia. Towarzyszy jej transformacja społeczna związana ze zmianami strukturalnymi 
i demograficznymi1. Z kolei transformacja gospodarcza to działania, które mają 
umożliwić podmiotom gospodarczym stworzenie takich warunków rynkowych, 
które wykraczają poza sferę ich świadomości społecznej. Obejmuje ona zatem 
nowe procesy rozwojowe gospodarki zainicjowane przez formalną zmianę ustroju 
politycznego. Istotą jej jest zastąpienie własności państwowej własnością prywat-
ną, a regulacji administracyjnej – regulacją rynkową, wymaga zatem przemian 
instytucjonalnych (Bałtowski, Miszewski, 2007, s. 23-25). 

Celem transformacji przebiegającej w krajach bałtyckich było zatem m.in. 
wprowadzenie gospodarki rynkowej. Wymagało to odejścia od centralnego plano-
wania i monopolu państwa, w tym również w zakresie usług finansowych, oraz 
ustanowienia konkurencji, która nie istniała w poprzednim systemie. Transforma-
cja gospodarki koncentrowała się wokół trzech procesów: stabilizacji makroeko-
nomicznej, liberalizacji mikroekonomicznej i przebudowy instytucjonalnej (Balce-
rowicz, 1997, s. 179).  

Należy podkreślić, że wszystkie te państwa już na początku okresu transfor-
macji systemowej wyrażały wolę przystąpienia do Unii Europejskiej. Wnioski 
o członkostwo w UE kraje bałtyckie złożyły już w roku 1995 (Kaliński, 2008, 
s. 387). To dążenie do integracji ze strukturami unijnymi wiązało się z nadzieją 
tych państw na stopniowe dochodzenie do poziomu najbardziej rozwiniętych go-
spodarek europejskich. Miało też istotny wpływ na kształt procesów transforma-
cyjnych w tym rejonie. Reintegracja z gospodarką światową, zwłaszcza zaś euro-
pejską wymagała od nich transformacji systemu gospodarczego z centralnie 
sterowanego w system gospodarki rynkowej. Stworzenie gospodarki rynkowej 
było bowiem warunkiem członkostwa w UE. Ponadto negocjacje akcesyjne tych 
państw przyspieszyły wyraźnie proces ich przemian wewnętrznych, przede 
wszystkim zaś zmian strukturalnych i rozwiązań instytucjonalnych. Dążono też do 
obniżenia inflacji i ograniczenia deficytu budżetowego. Negocjacje te rozpoczęto 
w przypadku Estonii już w grudniu 1997 r., a w przypadku pozostałych krajów 

                                                   
1 Zachodzące w okresie transformacji systemowej zmiany strukturalne obejmowały m.in. zmiany 
w strukturze zatrudnienia, wzrost bezrobocia, rozwarstwienie się dochodów ludności, ale również 
zmiany w funkcjonowaniu gospodarstw domowych i rodzin. Natomiast wśród zjawisk demograficz-
nych wskazać należy spadek liczby narodzin, przesuwanie w czasie decyzji o pierwszym dziecku, 
migrację młodych ludzi, rozwój medycyny i wzrost średniej długości życia, których skutkiem jest 
starzenie się społeczeństwa. 
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bałtyckich dwa lata później. Zamknięcie etapu negocjacji nastąpiło dopiero 
w grudniu 2002 r.  

Cechą charakterystyczną państw bałtyckich jest ich położenie geograficzne 
i wspólna historia, powiązana częściowo z historią ZSRR. Państwa te leżą w Euro-
pie Wschodniej na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. W czasach ZSRR należały one 
do najbogatszych, choć najmniejszych republik Związku Radzieckiego. W 1989 r. 
PKB per capita mierzone w PPP2 najwyższe było w Estonii osiągając 6475 USD, 
następnie na Łotwie 5204 USD, a na Litwie tylko 3603 USD. W tym samym roku 
najwyższą wartość przyjął on w Słowenii osiągając 11 525USD, a najniższą w 
Albanii: 1629 USD. Na uwagę zasługuje również fakt, że po rozpadzie ZSRR 
Rosja przejęła cały dług zagraniczny, zatem kraje bałtyckie w zasadzie nie były 
zadłużone. Udział długu zagranicznego w Estonii i na Łotwie wynosił 0% PKB, 
a na Litwie 0,2% PKB. Niekorzystna dla tych państw była jednak duża zależność 
od handlu wewnątrzregionalnego (Molendowski, 2009, s. 22-24). 

Litwa to państwo o powierzchni ponad 65 tys. km2. Według Eurostat na ko-
niec 2013 r. zamieszkiwało ją prawie 3,0 mln ludności, co ustanawia ją najwięk-
szym, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, krajem bałtyckim. Jednak od począt-
ku okresu transformacji liczba ludności tego kraju systematycznie maleje. Na 
koniec 1989 r. Litwę zamieszkiwało prawie 3,7 mln osób. Spadek liczby ludności 
tego kraju związany jest z ujemnym przyrostem naturalnym jako konsekwencją 
zmniejszającej się liczby urodzeń, a także z masową emigracją zarobkową jej 
ludności od momentu przystąpienia Litwy do Unii Europejskiej. 

Litwa jest najbardziej jednolitym narodowościowo państwem wśród wszyst-
kich krajów bałtyckich. Dominującą w niej grupą etniczną są Litwini, którzy sta-
nowią ok. 84% ogółu mieszkańców. Poza nimi Litwę zamieszkują również mniej-
szości narodowe, spośród których najbardziej liczni są Polacy, Rosjanie, 
Białorusini i Ukraińcy. 

Od 1990 r. Litwa znajdowała się w okresie kryzysu gospodarczego. W tym 
czasie nastąpił znaczny spadek PKB, prywatyzacja majątku państwowego oraz 
liberalizacja cen. Kolejne lata przyniosły wprawdzie stabilizację i wzrost gospo-
darczy, ale kryzys finansowy w Rosji z roku 1998 i załamanie się rosyjskiego rubla 
wpłynęło też niekorzystnie na gospodarkę litewską.  

Łotwa zajmuje powierzchnię prawie 65 tys. km2. Na jej terytorium na koniec 
2013 r. zamieszkiwało ponad 2,0 mln mieszkańców, czyli o prawie 700 tys. mniej 
niż na początku okresu transformacji. Spadek liczby ludności związany był ze 

                                                   
2 PPP – purchasing power parity – parytet siły nabywczej. Wartości PKB podawane w tej jednostce 
eliminują wpływ różnic w poziomach cen między państwami członkowskimi UE, przez co umożli-
wiają porównanie tej wielkości ekonomicznej czy poziomu cen w tych państwach.  



 

13 

spadkiem liczby narodzin i wzrostem wskaźnika umieralności oraz procesami 
migracyjnymi (Zawadzki, 2008, s. 16). 

Cechą charakterystyczną tego kraju jest to, że jego ludność nie jest jednolita 
narodowo. Niecałe 60% ogółu jego populacji stanowią Łotysze. Natomiast znaczną 
część spośród mniejszości zamieszkujących Łotwę stanowią Rosjanie, którzy 
w większości zamieszkiwali tu, gdy terytorium tego państwa należało do ZSRR 
i po jego rozpadzie nie przesiedlili się w nowe miejsca. Do najliczniejszych mniej-
szości narodowych poza Rosjanami należą tutaj Białorusini, Ukraińcy, Polacy 
i Litwini.  

Po odzyskaniu niepodległości przez Łotwę przeszła ona przez poważny 
wstrząs gospodarczy. Produkcja przemysłowa spadła a inflacja galopowała. Rząd 
kraju zaczął przeprowadzać wówczas szereg reform, które miały ustabilizować 
gospodarkę. Podstawowe założenia programu stabilizacyjnego były związane 
z liberalizacją cen i otwarciem gospodarki na wolny handel zagraniczny. Ścisłej 
kontroli podlegały również wydatki publiczne oraz ilość pieniądza znajdującego 
się z obiegu. Zdecydowano się również na prywatyzację większości przedsię-
biorstw państwowych co doprowadziło do wzrostu znaczenia kapitału prywatnego, 
który stał się główną siłą napędzającą rozwój państwa (Zawadzki, 2008, s. 24).  

Estonia z powierzchnią 45 tys. km2 i prawie 1,3 mln mieszkańców jest nie-
wątpliwie najmniejszym krajem bałtyckim i jednym z najmniejszych państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że wielu Estończyków czuje 
się Skandynawami. Najbliższymi ich kuzynami są Finowie, z którymi łączy ich 
podobieństwo języka, kultury i wyznania. Tym co ich różni jest natomiast poziom 
życia, pozostawanie pod silnym wpływem kultury niemieckiej oraz fakt, że ponad 
25% mieszkańców tego małego państwa stanowią Rosjanie, którzy niechętnie 
integrują się z Estończykami.  

Należy podkreślić, że szybki rozwój Estonii umożliwiła pomoc krajów 
skandynawskich, które po uzyskaniu przez to państwo niezależności politycznej 
w 1991 r. przyczyniły się do stworzenia systemu demokratycznego i przestawienia 
gospodarki na tory rynkowe. Wpłynęło to pozytywnie na przyspieszenie tempa 
wzrostu gospodarczego i poprawę poziomu życia ludności tego kraju. Ważnym 
celem Estonii była od początku, gdy stało się to możliwe, integracja ze strukturami 
politycznymi i ekonomicznym Unii Europejskiej. Uważano, że może ona przyczy-
nić się do gwarancji niepodległości tego kraju i trwałego wyrwania się spod wpły-
wów rosyjskich. 

Operacja zerwania ze strefą rublową w Estonii została przeprowadzona jed-
noetapowo. Tego samego dnia, 20 czerwca 1992 r. rubel rosyjski przestał być 
w tym kraju legalnym środkiem płatniczym i wprowadzono w obieg koronę 
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estońską (Zbierzchowska, 2010, s. 27). Jako pierwsza spośród krajów bałtyckich 
wprowadziła ona w 1992 r. system izby walutowej (currency board arrangement) 
zwany reżimem kursowym. W systemie tym władze monetarne kraju zobowiązane 
są do utrzymania stałego kursu emitowanych środków płatniczych w stosunku do 
waluty rezerwowej, jak również do zabezpieczenia większości swoich zobowiązań 
rezerwami w postaci tej waluty rezerwowej, zagranicznych aktywów lub złota 
(Antas, 2001, s. 36). Był to kurs stosowany przez gospodarki niektórych krajów 
w początkowym okresie transformacji, gdyż przyczyniał się on do opanowania 
hiperinflacji. Wskazuje się, że zaletą tego systemu jest szansa na szybką redukcję 
inflacji i stabilizację oczekiwań inflacyjnych, a jego wadą jest duża wrażliwość 
kraju na szoki zewnętrzne (Tymoczko, 2013, s. 22).  

Estonia podpisała układ stowarzyszeniowy z krajami UE w 1995 r., a krajem 
członkowskim unii stała się w roku 2004. Umożliwiło jej to swobodny dostęp do 
rynków i funduszy unijnych. Korona estońska już od 28 czerwca 2004 r. została 
włączona do mechanizmu kursowego ERM II.  

Gospodarka tego kraju w dużym stopniu opiera się na usługach. Największą 
rolę odgrywają w niej także takie branże jak: turystyka, transport i budownictwo. 
Natomiast w gospodarce energetycznej kraju liczą się łupki bitumiczne (Gostomski 
2012, s. 150).  

Sytuacja finansowa i kondycja tych państwa w dużej mierze wpływa na 
rozwój ich rynków finansowych, w szczególności na funkcjonowanie instytucji 
finansowych, do których zaliczyć należy banki. Zmiany zachodzące w tych obsza-
rach postępowały jednocześnie i w dużym stopniu implikowały zachowania po-
szczególnych podmiotów, o czym będzie mowa w dalszej części pracy.  

 
 

1.2. Istota i rodzaje systemu bankowego oraz czynniki go kształtujące  
 
System bankowy występujący w danym państwie nakłada na banki realiza-

cję pełnionych przez nie funkcji. Przez pojęcie systemu rozumie się całokształt 
zasad organizacyjnych, ale również ogół norm i reguł obowiązujących w danej 
dziedzinie, w tym zaś przypadku w bankowości (Owsiak, 2002, s. 41). System 
obejmuje zatem elementy, części składowe, które tworzą pewną całość uporząd-
kowaną w sposób logiczny. Podkreśla się również, że zawiera on także zasady 
organizacji, przepisów, reguł obowiązujących w danej dziedzinie (Janc, 2004, 
s. 55). System bankowy jest częścią systemu finansowego. Obejmuje on zarówno 
sektor bankowy jak i transakcje bankowe i relacje mające wpływ na podaż usług 
bankowych jak i zgłaszany na nie popyt. Natomiast sektor to zbiór podmiotów 
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wyodrębniony według ściśle określonego kryterium. Sektor bankowy to sektor 
instytucjonalny, zaliczany do sektorów finansowych. Posługując się terminologią 
przyjętą przez SNA/ESA można go nazwać sektorem instytucji kredytowych. Jest 
to sektor, którego domeną są transakcje finansowe, a więc pieniężne (Owsiak, 
2002, s. 176-177). Pod pojęciem instytucji kredytowych rozumie się przedsiębior-
stwo, którego zadaniem jest przyjmowanie depozytów oraz udzielanie kredytów. 
Pojęcie to wprowadzono po to, aby wskazać na szczególne uprawnienia, które 
posiada ta instytucja w przeciwieństwie do innych pośredników finansowych. 
Uprawnienia te stanowią zastrzeżony dla tych podmiotów zakres czynności, z 
którymi wiążą się pewne przywileje i obowiązki (Korenik, Korenik, 2004, s. 104). 

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że system bankowy obejmuje ogół 
instytucji oraz normy prawne regulujące organizację, zakres i zasady działania 
banków. Zawiera on także wzajemne powiązania oraz stosunki z otoczeniem insty-
tucji kredytowych (Galbarczyk, Świderska, 2011, s. 13). W systemie tym najważ-
niejsze są jego elementy, ich logiczne uporządkowanie i obowiązujące przepisy 
i reguły (Janc, 2004, s. 55). Celem funkcjonowania tego systemu jest gromadzenie 
środków pieniężnych od innych podmiotów, udzielanie im kredytów oraz przepro-
wadzanie rozliczeń pieniężnych (Podstawka, 2010, s. 447).  

System bankowy wpływa zatem na to jakie podmioty oferują usługi o cha-
rakterze bankowym na danym rynku. W gospodarce rynkowej dominującą rolę 
odgrywają banki komercyjne, ale inaczej jest w przypadku gospodarki centralnie 
sterowanej, która występowała w krajach bałtyckich przed okresem transformacji 
systemowej. 

W przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej, gdzie banki stanowiły 
sferę działalności kapitału prywatnego, w dawnym ZSRR bankowość znajdowała 
się przede wszystkim w rękach władzy państwowej. Władze komunistyczne przez 
wiele lat wdrażały reformy ustrojowe, które miały na celu likwidację własności 
prywatnej i systemu gospodarki rynkowej poprzez nacjonalizację wielu jej obsza-
rów, do których zaliczono również bankowość (Kaliński, 2008, s. 249). Podobna 
sytuacja występowała także w krajach bałtyckich na początku zachodzącego 
w nich procesu transformacji. Sektor bankowy w gospodarce socjalistycznej ce-
chowały (Barisitz, 2008, s. 92-100): 

 bankowość pasywna (księgowość), 
 monobank (monopol bankowy), 
 niedoskonała kontrola kredytów i przepływów gotówkowych, 
 systemowa niewydolność. 

Bankowość pasywna związana była z ograniczoną rolą banków pełniących 
jedynie funkcje księgowe, które pozwalały na sprawowanie centralnej kontroli 
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finansowej nad produkcyjną sferą gospodarki. Systemy bankowe poszczególnych 
państw socjalistycznych pomimo istnienia wielu cech wspólnych nie były jednoli-
te. W literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy podstawowe modele bankowości 
w gospodarce centralnie planowanej, a zaliczano do nich (Bokros, 2009, s. 44): 

– klasyczny system jednoszczeblowy, nazywany stalinowskim, a występujący 
w Związku Radzieckim, Czechosłowacji, Rumunii i Bułgarii, 

– polsko-węgierski system reformistyczny, 
– regionalnie dwuszczeblowy system w byłej Jugosławii. 

Do początku okresu transformacji w krajach Europy Środkowej 
i Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej określanych jako kraje CESEE 
(Central, Eastern and Southeastern Europe) funkcjonowały socjalistyczne 
systemy bankowe. W centrum tej struktury stał monobank, który łączył funkcje 
banku centralnego, komercyjnego i detalicznego. Był on też określany jako 
centralna kasa rozliczeniowa całej gospodarki (Janc 2004, s. 58). Zajmował się 
on w niewielkim stopniu monitorowaniem i oddziaływaniem na zasadnicze 
wskaźniki makroekonomiczne, natomiast do jego zadań niewątpliwie należała 
emisja pieniądza, obsługa finansów państwa (w tym pokrycie deficytu budżetu 
państwa), zarządzanie rozliczeniami między przedsiębiorstwami, udzielanie 
kredytów przedsiębiorstwom, czy też przechowywanie pieniędzy oraz obsługa 
finansowa ludności i przedsiębiorstw (Bałtowski, Miszewski 2007, s. 144). 
Obsługiwał on więc nie tylko państwo, ale i inne podmioty gospodarczej, które 
w większości były własnością państwową. 

Monobank nie posiadał zatem pełnej wiedzy i kontroli nad procesem zarzą-
dzania ryzykiem czy stopą zwrotu. W związku z tym decyzje kredytowe były 
podejmowane centralnie, przez państwo, które przy przydzielaniu środków finan-
sowych nie kierowało się kryterium wydajności czy rentowności, ale priorytetami 
politycznymi. Ponadto istniejąca w tym czasie sieć oddziałów banku centralnego 
i jego zaangażowanie w finansowanie gospodarki wykluczały występowanie ja-
kichkolwiek atrybutów rynku, w tym konkurencji. Działalność banków drobiazgo-
wo była regulowana przez państwo. Kredyty inwestycyjne były ograniczane, na-
tomiast konsumpcyjne niedostępne. Poziom stóp procentowych znacznie poniżej 
inflacji nie zachęcał również do oszczędzania (Baszyński, 2014, s. 24). Zatem 
banki funkcjonujące w takiej gospodarce nie były niezależne. Ponadto w ich dzia-
łalności nie był obecny motyw zysku. Dopiero zmiany, jakie zachodziły w okresie 
transformacji systemowej, a związane z liberalizacją finansową. rozwojem konku-
rencji w sektorze bankowym i dywersyfikacją potrzeb gospodarstw domowych 
i przedsiębiorstw spowodowały, że zróżnicowane działania banków ukierunkowa-
ne zostały na osiąganie zysków (Janc, 2004, s. 58). 
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Każdy bank działa w otoczeniu zewnętrznym. Otoczenie to w dużej mierze 
kształtuje warunki jego funkcjonowania. Oddziałuje także na sposób i poziom 
bezpieczeństwa usług świadczonych przez niego. Istotnym czynnikiem determinu-
jącym zmiany zachodzące w systemach bankowych krajów bałtyckich była per-
spektywa ich wejścia do Unii Europejskiej. Wiązała się bowiem z nim konieczność 
dostosowania systemów prawno-ekonomicznych tych państw do norm unijnych 
w obszarze wymogów ostrożnościowych, infrastruktury instytucjonalnej dotyczą-
cej systemu gwarantowania depozytów czy powstania nowych podmiotów specja-
listycznych takich jak banki hipoteczne, instytucje leasingowe (Janc, 2004, s. 59). 

We współczesnych systemach bankowych wskazuje się często na ich 
dwuszczeblową strukturę. Obejmuje ona bank centralny oraz banki operacyjne. 
Banki te pełnią w gospodarce rynkowej określone funkcje. Wśród funkcji pełnio-
nych przez banki centralne wyróżnić należy (Janc, 2004, s. 71-73): 

 funkcję rozliczeniową, która realizowana jest względem banków komercyj-
nych i innych instytucji finansowych, 

 funkcję banku skarbu państwa związaną z utrzymywaniem rachunków depo-
zytowych państwa, obsługą finansową długu publicznego oraz prowadze-
niem rachunków funduszy celowych, 

 funkcję kredytodawcy ostatniej instancji realizowanej również przez bank 
centralnych, 

 kierowanie polityką pieniężną, 
 utrzymanie i zarządzanie rezerwami dewizowymi kraju, 
 możliwość nadzorowania działalności banków komercyjnych. 

Podobnie wskazać można na funkcje spełniane przez banki komercyjne dla 
przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. W literaturze przedmiotu wskazuje się 
na wiele klasyfikacji tych funkcji, a wszelkie ich podziały nabierają znaczenia 
dzięki katalogowi czynności bankowych, które dopuszczone są w danym systemie 
prawnym. Najczęściej wśród tych funkcji wskazuje się na funkcje informacyjne, 
pośrednictwa, depozytową, kredytową, ułatwianie obrotu pieniężnego i rozliczeń 
z nim związanych, ułatwianie dostępu do rynków finansowych, sterowanie kapita-
łem czy finansowanie obrotów handlu zagranicznego (Janc, 2004, s. 22). 

Rozwój systemu bankowego zależy od wielu czynników. W literaturze 
przedmiotu przedstawiono wiele z nich. Wśród determinant rozwoju tego systemu 
wymienia się przede wszystkim (Kędzior, 2012, s. 108): 

 wartość kredytów, które udzielone zostały dla sektora prywatnego, 
 marże odsetkowe netto banków, 
 aktualny poziom rozwoju systemu bankowego, jak np. wartość pożyczek 

bankowych przypadających na 1000 mieszkańców, 
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 wielkość sektora bankowego, liczona za pomocą miary pieniądza M2, 
 wskaźnik wolności w sektorze bankowym (Financial Freedom), 
 systemy prawne, zakres obrony inwestorów giełdowych, pożyczkodawców, 
 system polityczny danego państwa, 
 religię, kulturę, 
 rozwój instytucji i jego uwarunkowania geograficzne, 
 czynniki historyczne. 

Jednak należy podkreślić, że kierunki rozwoju tego systemu uzależnione są 
w danym kraju od potrzeb klientów instytucji kredytowych oraz od makrootocze-
nia tych podmiotów. Niezależnie od tych warunków system bankowy w gospodar-
ce rynkowej spełnia podstawowe funkcje, do których zaliczyć należy kreację pie-
niądza gotówkowego i bezgotówkowego oraz pośredniczenie pomiędzy 
podmiotami zgłaszającymi podaż pieniądza i popyt na niego (Podstawka M., 2010, 
s. 447).  

Nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowania współczesnej gospodarki ryn-
kowej bez obecnych na niej pośredników finansowych, do których zalicza się 
instytucje kredytowe. Nie chodzi tu tylko o pełnione przez nie zadania w zakresie 
transformacji ryzyka, terminu, wielkości kapitału, ale również zapewnienie dostępu 
do systemu płatniczego, finansowania gospodarstw domowych i podmiotów go-
spodarczych, które poprawia ich płynność finansową i umożliwia zaspokajanie ich 
potrzeb konsumpcyjnych i inwestycyjnych, przejmowanie na siebie ryzyka finan-
sowego jak również oferowanie informacji dotyczących ryzyka związanego 
z określonymi podmiotami. Dzisiejsze instytucje kredytowe to podmioty dostarcza-
jące wielu zróżnicowanych usług finansowych i pośredniczących pomiędzy finan-
sowymi i niefinansowymi podmiotami rynkowymi. Taką też rolę pełnią w krajach 
bałtyckich.  

 
 

1.3. Sytuacja sektora bankowego na początku okresu transformacji 
systemowej 

 
Kraje bałtyckiej podobnie jak inne kraje regionu CESEE rozpoczęły trans-

formację sektora bankowego w latach 1989-1992. Każdy kraj różnił się od pozosta-
łych pod względem kalendarium, jak i metod wprowadzanych reform. Często 
podkreśla się, że właściwa restrukturyzacja systemów bankowych rozpoczęła się 
jeszcze przed upadkiem reżimów komunistycznych. Za początek reform uznaje się 
zazwyczaj odejście od monobanku i planu centralnego oraz utworzenie dwuszcze-
blowego sektora bankowego. Odbywało się to poprzez przekształcanie systemu 
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monopolu na dwuszczeblowy sektor bankowy. Było to zaś możliwe dzięki rozpa-
dowi monobanku na bank centralny oraz szereg banków komercyjnych, które 
funkcjonować zaczęły w nowych ramach instytucjonalnych. Jednak te nowe banki 
komercyjne ciągle pozostawały we własności państwa, choć zaczęły świadczyć 
coraz szerszy zakres czynności bankowych, przyjmując model bankowości uniwer-
salnej bądź wyspecjalizowanej. Należy jednak podkreślić, że systemy finansowe 
tych krajów wciąż pozostawały zdominowane przez sektor bankowy, a nie przez 
rynek kapitałowy (Baszyński, 2014a, s. 24-25).  

Upadek systemu socjalistycznego i postępujący proces transformacji gospo-
darczej spowodowały szereg trudności, na które napotykały w początkowej fazie 
swojego działania banki. Borykały się one z problemami związanymi z sukcesją po 
centralnym planowaniu: nieadekwatnymi kapitałami, trudnymi kredytami udzielo-
nymi państwowym przedsiębiorstwom, niezdywersyfikowanymi portfelami kredy-
towymi, jak również brakiem doświadczenia kadry zarządzającej i personelu banku 
czy słabo rozwiniętą siecią oddziałów. Na kolejne problemy w sektorach banko-
wych wpłynęły szoki zewnętrzne, warunki makroekonomiczne, proces transforma-
cji, niedostatki w zakresie nadzoru i ustawodawstwa, jak i słaby nadzór wewnętrz-
ny (Baszyński, 2014a, s. 25-26). Ponadto banki nie potrafiły funkcjonować 
w środowisku rynkowym. Brakowało im również wskazówek jak budować podwa-
liny ładu korporacyjnego. Pomimo tego, że otrzymały większą swobodę w prowa-
dzeniu swojej działalności, wpływało to na nie niekorzystnie. Do tej pory otrzy-
mywały zatwierdzone centralnie plany kredytowe, teraz musiały samodzielnie 
podejmować decyzje (Barisitz, 2008, s. 19).  

Kraje bałtyckie na początku lat 90. przeszły głębokie załamanie gospodar-
cze, którego korzeni należy wypatrywać w systemie gospodarki centralnie pla-
nowanej. Silne uzależnienie gospodarek tych krajów od Związku Radzieckiego 
wpłynęło na spadek obrotów w handlu zagranicznym po jego upadku. Większość 
dotychczasowej wymiany towarowej i usługowej odbywała się bowiem w ra-
mach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG). Ponadto niezbędne stały 
się również zmiany w strukturze produkcji przemysłowej, która wymagała dosto-
sowania do potrzeb rynku, w szczególności zaś rosnącej konkurencji. Drastyczny 
spadek produkcji spowodowany obiżeniem obrotów zagranicznych w pierwszych 
latach transformacji zyskał miano recesji transformacyjnej (Kornai, 1994, s. 41). 
Była ona związana ze znacznym spadkiem PKB w tych krajach na początku 
okresu transformacji. Potwierdzają to dane dotyczące dynamiki PKB w USD 
w pierwszych latach przemian systemowych w tych krajach, a przedstawione na 
wykresie 1.1. 
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Wykres 1.1. Dynamika PKB w krajach bałtyckich w latach 1990-2005  

(rok 1989=100) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Molendowski (2009, s. 28). 

 
Najszybciej PKB spadł na Litwie, bo już w 1990 r. Kolejne lata przyniosły 

spadek wielkości PKB we wszystkich krajach bałtyckich. Ta tendencja spadkowa 
utrzymała się do 1994 r. w Estonii i na Litwie, a do 1995 r. na Łotwie. Recesja 
transformacyjna doprowadziła zatem do obniżenia badanej wielkości ekonomicz-
nej do prawie 54% wartości PKB z roku 1989 na Litwie i Łotwie, a niecałych 67% 
PKB z roku 1989 w Estonii. Otrzymane wyniki zależą niewątpliwie od waluty, 
w której dokonuje się szacunków PKB w poszczególnych w latach, co potwierdza-
ją też dane zaprezentowane w innej walucie w dalszej części niniejszej monografii. 
Po dziesięciu latach od momentu rozpoczęcia procesu transformacji, PKB krajów 
bałtyckich nie osiągnął jeszcze poziomu z roku 1989. Należy jednak zauważyć, że 
dane dotyczące krajów postsocjalistycznych z początkowego okresu transformacji 
często są niedoszacowane. Wynika to z tego, że w tym okresie funkcjonowała 
znaczna szara strefa, a ponadto nowopowstający sektor niepaństwowy nie był 
w całości uwzględniany w statystykach tych państw. Mogło się zatem zdarzyć, że 
PKB było znacznie zaniżone (Molendowski, 2009, s. 24). 

Braki w zakresie podstaw prawnych i nadzoru bankowego były spowodowa-
ne dość późnymi reformami w poprzednim systemie. Słabość rządów towarzysząca 
zmianie ustroju, wpływała również na zwiększenie w niektórych krajach możliwo-
ści korupcji, użycia poufnych informacji i defraudacji. Potwierdzają to dane  
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opracowane przez międzynarodową organizację pozarządową Transparency Inter-
national badającą, ujawniającą i zwalczającą praktyki korupcyjne, które występują 
przede wszystkim w sektorze publicznym. Organizacja ta co roku publikuje Cor-
ruption Perceptions Index, czyli Indeks Percepcji Korupcji. Wskaźnik ten ukazuje 
percepcję korupcji w ocenianym przez ludzi biznesu i analityków z całego świata 
kraju, w tym również ekspertów zamieszkałych w tym kraju. Każdy kraj oceniany 
jest w skali od 0 do 100, gdzie 0 oznacza największą korupcję, a 100 – największą 
przejrzystość sektora publicznego. Do roku 2011 stosowana była skala od 0 do 10 
punktów, natomiast od roku 2012 – poszerzono ją do 100 punktów. Punktacja 
przyznana Litwie, Łotwie i Estonii została przedstawiona na wykresie 1.2.  

 
Wykres 1.2. Indeks Percepcji Korupcji w krajach bałtyckich w latach  

1998-2014 (jako % maksymalnej liczby punktów) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Transparency International (2011, 2012, 

2013, 2014) i www.transparency.org (27.01.2015). 
 
W celu porównania danych z różnych okresów, przyjęto ich prezentację pro-

centową. Pomimo tego, że Transparency International publikuje przedstawiony 
wskaźnik już od roku 1995, Łotwa i Estonia znalazły się w jej opracowaniach 
dopiero w roku 1998, natomiast Litwa rok później. Uznaje się często, że uzyskanie 
przez kraj punktacji poniżej 50% sugeruje występowanie wysokiej korupcji 
w rządzie i administracji publicznej.  

Na podstawie uzyskanych punktów tworzony jest ranking krajów, które 
otrzymały od największej do najmniejszej punktacji. Zatem najwyższa lokata 
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w tym rankingu oznacza najmniejszą korupcję. Lokaty poszczególnych państw 
w badanym okresie przedstawiono na wykresie 1.3.  

 
Wykres 1.3. Miejsce krajów bałtyckich w rankingu uwzględniającym 

korupcję administracji publicznej w latach 1998-2014  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Transparency International 

(2011, 2012, 2013, 2014) i www.transparency.org (27.01.2015). 
 
W celu scharakteryzowania funkcjonowania badanych gospodarek i syste-

mów bankowych na początku okresu transformacji systemowej uwzględnione 
zostaną: 

– poziom podaży pieniądza, 
– kredyty dla sektora prywatnego w relacji do PKB, 
– sytuację makroekonomiczną na początku okresu transformacji, 
– reformy sektora bankowego i ich etapy w początkowym okresie transformacji, 
– liczbę banków komercyjnych w krajach bałtyckich z uwzględnieniem udzia-

łu inwestorów zagranicznych. 
W punkcie wyjścia systemy bankowe Litwy, Łotwy i Estonii, ale również 

pozostałych krajów CESEE charakteryzował niedorozwój w porównaniu z rozwi-
niętymi gospodarkami rynkowymi. W 1991 r. w krajach CESEE podaż pieniądza 
(agregat M2) w relacji do PKB wynosiła zaledwie 52,0%, a kredyty dla sektora 
prywatnego w relacji do PKB kształtowały się na poziomie 19,5% (Baszyński, 
2014, s. 26). Wśród krajów bałtyckich panowało jednak spore zróżnicowanie pod 
względem rozwoju. Podaż pieniądza wahała się w 1993 roku w przedziale od 
24,1% PKB dla Litwy do 28,5% PKB dla Estonii. Poziom kredytów dla sektora 
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prywatnego w odniesieniu do PKB kształtował się w tym czasie w przedziale od 
7,6% w Estonii do 13,8% na Litwie. Należy przy tym podkreślić, że wskaźniki te 
nie były wysokie w porównaniu z innymi państwami tego regionu (tabela 1.1). 
 

Tab. 1.1. Podaż pieniądza i kredyty dla sektora prywatnego  
w 1993 roku 

Kraj 
Podaż pieniądza (M2 
w relacji do PKB, %) 

Kredyty dla sektora 
prywatnego  

(w relacji do PKB, %) 
Litwa 24,1 13,8 
Łotwa 28,5   16,4* 
Estonia 28,3   7,6 
Kraje CESEE ogółem 36,4 22,6 

* dane za 1994 r. (brak danych dla 1993 r.) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Baszyński (2014a, s. 294-299, 326). 
 
W efekcie podjętych w tym czasie reform odnotowano znaczący wzrost 

liczby instytucji bankowych. Ponadto w pierwszych latach transformacji sektor 
bankowy zdominowany był przez własność państwową. Były to w większości 
banki wyodrębnione z banków centralnych. Posiadały one portfel kredytów zacią-
gniętych przez przedsiębiorstwa państwowe, które nie były skłonne spłacać zacią-
gniętych zobowiązań. Ponadto załamanie się handlu zagranicznego po rozpadzie 
Związku Radzieckiego i zahamowanie współpracy z innymi krajami RWPG spo-
wodowało obniżenie rentowności tych przedsiębiorstw, co niekorzystnie wpływało 
również na sytuację banków. Ich kłopoty finansowe i niewypłacalność związana 
również była z niedociągnięciami w nadzorze właścicielskim banków.  

Proces transformacji i towarzyszące mu zmiany w otoczeniu zewnętrznym 
banków doprowadziły do destabilizacji sytuacji makroekonomicznej, masowego 
bezrobocia i recesji określanej w literaturze przedmiotu jak już wcześniej wskaza-
no mianem transformacyjnej. Warunki makroekonomiczne, w których funkcjono-
wały banki na początku okresu transformacji przedstawiono w tabeli 1.2.  

Za początek okresu transformacji przyjęto rok 1989. Przy takim założeniu 
można zaobserwować, że najkrócej recesja transformacyjna trwała na Łotwie, gdyż 
tylko 3 lata. W pozostałych krajach była ona o dwa lata dłuższa. Pierwszym zjawi-
skiem z nią związanym była hiperinflacja, która apogeum osiągnęła w badanych 
krajach już w 1992 r. Była ona odzwierciedleniem tłumionego w poprzednich latach 
wzrostu cen. W ciągu roku w krajach bałtyckich wzrosły one około 10 krotnie.  
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Tab. 1.2. Warunki makroekonomiczne w pierwszych latach transformacji 

Wyszczególnienie Litwa Łotwa Estonia 

Początek transformacji 1992 1992 1992 
Transformacja sektora bankowego 

Ustanowienie dwuszczeblo-
wego sektora bankowego Wrzesień 1992 Maj 1992 Styczeń 1992 

Data korekty legislacyjnej Styczeń 1995 Październik 1995 Kwiecień 1993 

Podstawowe kategorie makroekonomiczne w okresie recesji transformacyjnej 

Czas trwania recesji trans-
formacyjnej 5 3 5 

Rok, w którym poziom PKB 
osiągnął minimum 1994 1993 1994 

Najniższy poziom PKB (rok 
przed transformacją = 100) 59,5 55,5 77,0 

Rok, w którym stopa bezro-
bocia osiągnęła maksimum 1995 1996 1996 

Najwyższy poziom stopy 
bezrobocia 17,5 20,5 10,0 

Rok, w którym inflacja 
osiągnęła maksimum 1992 1992 1992 

Najwyższy poziom inflacji 1020,5 951,2 1076,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Baszyński (2014a, s. 28). 
 
W czasie trwania recesji nastąpił również znaczny spadek PKB w relacji do 

jego poziomu przed transformacją. Prezentowany wskaźnik wyniósł 55,5% w 1993 r. 
na Łotwie, 59,5% w 1994 r. na Litwie i 77% w tym samym roku w Estonii. Jak 
wskazano wcześniej spadki te wyrażone dla danych w USD były jeszcze bardziej 
dotkliwe. Spadkowi PKB towarzyszył wzrost stopy bezrobocia, która na Łotwie 
wynosiła ponad 20%. Nie był to również korzystny okres dla finansów publicznych 
czy kraju, gdyż w tym czasie zarówno budżet państwa jak i obroty handlu zagra-
nicznego wykazywały deficyty, co powodowało narastanie długu publicznego tych 
państw.  

Negatywne zjawiska makroekonomiczne przyspieszyły wystąpienie w tych 
krajach kryzysów bankowych. Ich skutkiem było wprowadzenie programów stabi-
lizacyjnych poprzez korektę legislacyjną i wzmocnienie umowy kredytowej oraz 
wprowadzenie twardych ograniczeń budżetowych, które także zwiększyły podat-
ność nowopowstałych sektorów bankowych na kryzys.  
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Tab. 1.3. Reformy systemu bankowego w latach dziewięćdziesiątych XX wieku 
w krajach bałtyckich 

Okres Cel reformy Etapy reformy 

Początek lat 
90’ XX wieku 

Ustanowienie gospodarki 
zorientowanej rynkowo, 
zachowanie miękkich ogra-
niczeń budżetowych. 

 początkowa liberalizacja, 
 wstępna restrukturyzacja i zaciśnię-

cie warunków funkcjonowania, 
 pojawienie się nietrwałej równowagi, 
 ponowna destabilizacja i kryzys.  

II poł. lat 90’ 
XX wieku 

Wzmocnienie umowy kredy-
towej i prawa własności, 
twarde ograniczenia budże-
towe 

 wprowadzenie twardych ograniczeń 
budżetowych dla banków, 

 przeniesienie twardych ograniczeń 
budżetowych na przedsiębiorstwa, 

 restrukturyzacja i sprzedaż banków 
państwowych inwestorom strategicz-
nym (głównie zagranicznym), 

 znaczący wzrost krajowego kredytu 
dla sektora prywatnego. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Barisitz i Gadró (2009, s. 93, 95); Barisitz 
(2008, s. 78-79). 

 
Należy podkreślić, że warunki makroekonomiczne w krajach bałtyckich na 

początku okresu transformacji nie zachęcały do działań sprzyjających powstaniu 
skutecznego systemu bankowego. Obciążenia banków kredytami z poprzedniego 
systemu jak i turbulencje makroekonomiczne towarzyszące transformacji gospo-
darczej powodowały, że działalność kredytowa banków była niezmiernie ryzy-
kowna. 

Proces transformacji sektora bankowego przebiegał więc wieloetapowo i do-
stosowywany był do zmieniających się warunków funkcjonowania banków. Do 
jego podstawowych etapów zaliczyć należy (Baszyński, 2014a, s. 13): 

– ustanowienie dwuszczeblowego sektora bankowego, 
– liberalizację stóp procentowych i alokację kredytu, 
– postęp w ustanawianiu wypłacalności banków, ram nadzoru bankowego 

i regulacji ostrożnościowych, 
– zmianę prawa bankowego i regulacji rynku zgodnie ze standardami Banku 

Rozrachunków Międzynarodowych (Bank for International Settlements – 
BIS), 

– ustanowienie standardów i norm działania charakterystycznych dla rozwinię-
tych gospodarek przemysłowych.  
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Ustanowienie dwuszczeblowego sektora bankowego następowało najczę-
ściej na drodze wyodrębnienia funkcji banków komercyjnych z dotychczasowego 
banku centralnego. Kolejny etap reformy tego sektora spowodował ograniczenia 
w stosowaniu bezpośredniego kredytowania i zwiększenie swobody w zakresie 
kształtowania przez banki centralne stóp procentowych. Natomiast celem ustana-
wiania wypłacalności banków, ram nadzoru bankowego i regulacji ostrożnościo-
wych była dalsza pełna liberalizacja stóp procentowych z ograniczonym dostępem 
do taniego refinansowania banków. Na tym etapie znacząco wzrósł też poziom 
kredytowania prywatnych przedsiębiorstw, a obecność banków prywatnych sprzy-
jała wzrostowi ich konkurencji. 

Dostosowywanie prawa bankowego do standardów BIS sprzyjało dalszemu 
rozwojowi konkurencji bankowej i poprawie skuteczności nadzoru. Był to okres 
wzrostu wartości kredytów udzielanych przedsiębiorstwom prywatnym i wyraźnego 
pogłębienia tego rynku. Ostatni etap reform miał natomiast doprowadzić do pełnej 
implementacji prawa bankowego i regulacji do standardów BIS oraz świadczenia 
przez instytucje finansowe pełnego zestawu konkurencyjnych usług bankowych.  

Litwę, Łotwę i Estonię charakteryzował i nadal charakteryzuje niewielki ry-
nek wewnętrzny. Wiąże się to z ich ograniczonymi zasobami ludzkimi, kapitało-
wymi i rzeczowymi. Skutkiem ograniczonego rynku wewnętrznego jest zależność 
tych krajów od świata zewnętrznego. Implikuje to również ryzyko związane 
z inwestycjami w tych państwach. Reagują one bowiem elastycznie na zachodzące 
w ich otoczeniu zewnętrznym zmiany, zatem są podatne na szoki zewnętrzne 
(Markiewicz, 2011).  

Przeprowadzone reformy sektora bankowego doprowadziły do jego rozwoju. 
Rosnąca liczba banków sprzyjała wzrostowi konkurencyjności tych podmiotów 
i inwestycjom zagranicznym. W tabeli 1.4 przedstawiono dane dotyczące liczby 
banków w krajach bałtyckich.  

Ze względu na ograniczone dane nie można potwierdzić pewnych zmian w 
sektorze bankowym na podstawie wszystkich krajów bałtyckich. Ale przypatrując 
się sytuacji Łotwy na uwagę zasługuje fakt, że w pierwszych latach okresu trans-
formacji liczba banków gwałtownie wzrosła. W roku 1992 w tak małym kraju 
funkcjonowało już 50 takich podmiotów, a rok później aż 62. Jednak kolejne lata 
spowodowały zmiany w liczbie banków zmierzające do ich ograniczenia aż do 21 
podmiotów w roku 2000. Jednocześnie wciąż rosła liczba banków kontrolowanych 
przez inwestorów zagranicznych.  

Systemy bankowe krajów bałtyckich przystosowywały się w początkowym 
okresie transformacji do funkcjonowania w gospodarce rynkowej. Jednocześnie 
stopniowo, choć w przyspieszonym tempie, wprowadzano w nich zmiany umożli-
wiające akcesję do struktur unijnych. Nie był to proces łatwy biorąc pod uwagę 
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pozostałości po poprzednim systemie, do których w systemie bankowym można 
zaliczyć (Janc, 2004, s. 57): 

– pełną państwową regulację pośrednictwa finansowego i świadczenia usług 
bankowych, 

– brak konkurencji na rynku usług bankowych, 
– ograniczoną ofertę państwowych banków, 
– klientów banków, którzy nie byli świadomi swoich potrzeb i możliwości, 

w związku z tym nie wykorzystywali w pełni usług bankowych, 
– zacofanie organizacyjne i technologiczne instytucji finansowych. 

 
Tab. 1.4. Liczba banków w krajach bałtyckich w latach 1991-2009  

Rok 
Liczba banków ogółem Liczba banków kontrolowanych 

przez inwestorów zagranicznych 

Litwa Łotwa Estonia Litwa Łotwa Estonia 
1991 b.d. 14 b.d. b.d. b.d. b.d. 
1992 b.d. 50 b.d. b.d. b.d. b.d. 
1993 26 62 21 0 b.d. 1 
1994 22 56 22 0 b.d. 1 
1995 12 42 18 0 11 4 
1996 12 35 15 3 14 3 
1997 11 32 12 4 15 3 
1998 12 27 6 5 15 3 
1999 13 23 7 4 12 3 
2000 13 21 7 6 12 4 
2001 13 23 7 6 10 4 
2002 14 23 7 7 9 4 
2003 13 23 7 7 10 4 
2004 12 23 9 6 9 6 
2005 12 23 13 6 9 10 
2006 11 24 14 6 12 12 
2007 14 25 15 6 14 13 
2008 17 27 17 5 16 15 
2009 17 27 17 5 18 14 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Baszyński (2014, s. 294-299). 
 
Podsumowując można stwierdzić, że w pierwszych latach transformacji na-

stąpił gwałtowny rozwój sektorów bankowych tych państw związany ze wzrostem 
konkurencyjności instytucji kredytowych oraz zaangażowania inwestorów zagra-
nicznych. Szczegóły dotyczące zmieniających się warunków ekonomicznych ich 
funkcjonowania i charakterystyka zachodzących w systemach bankowych krajów 
bałtyckich przemian opisane zostaną w kolejnych rozdziałach monografii.
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ROZDZIAŁ II  

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW BANKOWYCH 
W KRAJACH BAŁTYCKICH 

 
 

2.1. Liberalizacja, prywatyzacja i konsolidacja w systemie bankowym 
 
W literaturze przedmiotu wskazuje się na to, że współczesne systemy ban-

kowe kształtowane są przez procesy: liberalizacji (deregulacji), konsolidacji 
i prywatyzacji (Baszyński, 2014, s. 32-33). Miały one również istotny wpływ na 
zmiany zachodzące w sektorach bankowych analizowanych krajów bałtyckich.  

Liberalizacja polega na celowym znoszeniu przez władze ograniczeń 
w funkcjonowaniu podmiotów w danym obszarze ich działalności (Jaworski, 2001, 
s. 13). W sektorach bankowych proces ten przebiegał dwutorowo. Dotyczył za-
równo liberalizacji stóp procentowych, jak również likwidacji barier wejścia dla 
nowych banków oraz prowadzenia liberalnej polityki licencyjnej (Baszyński, 2014, 
s. 33). Liberalizacja wewnętrzna polegała na zniesieniu monobanku i zastąpieniu 
go konkurencyjnym sektorem bankowym. Związana była również z zlikwidowa-
niem kontroli nad oprocentowaniem kredytów i depozytów oraz zakończeniem 
subsydiowania kredytów (derogacją administracyjnej kontroli nad bankami). Na-
tomiast liberalizacja zewnętrzna oznaczała swobodę przepływu kapitałów, włącza-
jąc w to zniesienie kontroli kursów walutowych, restrykcji w zakresie wchodzenia 
na rynek tych państw banków zagranicznych oraz ograniczeń odnośnie pożyczek 
i depozytów zagranicznych.  

Procesy zachodzące w sektorach bankowych Litwy, Łotwy i Estonii pozwo-
liły na rozbicie istniejących wcześniej w tych państwach monopoli oraz wzmocnie-
nie konkurencji międzybankowej. Istotny wpływ na te procesy miało dążenie tych 
państw do integracji z Unią Europejską, która wymusiła na nich harmonizację sys-
temów bankowych z krajami Europy Zachodniej oraz przyjęcie zasady jednolitego 
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paszportu. Zasada ta zwana w przypadku banków zasadą jednolitej licencji oznacza 
możliwość prowadzenia działalności bankowej na terytorium całej Unii Europej-
skiej na podstawie licencji uzyskanej w jednym z państw członkowskich. Instytu-
cja kredytowa3, która zamierza podjąć działalność na terytorium innego państwa, 
czyli poza krajem macierzystym, które znajduje się na obszarze UE, jest zobowią-
zana do powiadomienia o tym nadzoru bankowego w tym kraju, a ten do przekaza-
nia tej informacji do nadzoru kraju goszczącego. Zakres działalności oddziału 
instytucji kredytowej w kraju goszczącym jest w pierwszym rzędzie wyznaczany 
przez zakres zezwolenia udzielonego w państwie macierzystym.4  

Procesowi liberalizacji sektora bankowego w okresie transformacji towarzy-
szyło zanikanie barier pomiędzy poszczególnymi instytucjami finansowymi i prze-
nikanie się sektora bankowego, ubezpieczeniowego, ale i giełdowego. Następ-
stwem tych procesów była intensyfikacja konkurencji oraz spadek rentowności 
i wzrost ryzyka związanego z działalnością tych instytucji. Musiało to doprowadzić 
do ponownego zaostrzenia niektórych regulacji w zakresie norm bezpieczeństwa 
i nadzoru w tych państwach. 

Liberalizacja oznaczała w praktyce szereg reform bankowych. Ich celem by-
ło uwolnienie stóp procentowych, a więc odsunięcie państwa od ustalania oprocen-
towania depozytów i kredytów. Istniejąca do tego czasu struktura socjalistycznego 
systemu bankowego wymagała natomiast jego zmiany w system dwuszczeblowy. 
Jak już wspomniano wcześniej część byłego monobanku przekształcono w bank 
centralny, a bankowość komercyjną przekazano w ręce niezależnych podmiotów. 
Banki te uzyskały tym samym swobodę określania stóp procentowych.  

Liberalizacja zachodząca w sektorze bankowym dotyczyła przede wszystkim 
zasad tworzenia i funkcjonowania nowych banków. Początkowo, aby utworzyć 
nową instytucję kredytową wystarczyło spełnić tylko kilka nieskomplikowanych 
wymogów, które dotyczyły wysokości kapitałów, zapewnienia bezpieczeństwa 
zgromadzonych środków oraz kwalifikacji osób kierujących bankiem.  

W krajach bałtyckich liberalizacji sprzyjała prywatyzacja w sektorze ban-
kowym mająca miejsce w tym okresie. Po głębokich zmianach instytucjonalnych 
w tym sektorze, a obejmujących utworzenie dwóch jego szczebli, rozpoczęto roz-
wiązywać kwestie prywatyzacji banków państwowych. Proces ten trwał stosunko-
wo długo w relacji do pierwszego etapu przemian, i wiązał się z dalszą korektą 
instytucjonalną sektora. 
                                                   
3 Instytucja kredytowa to zgodnie z prawem unijnym przedsiębiorstwo, którego działalność polega na 
przyjmowaniu od ludności depozytów lub innych funduszy podlegających zwrotowi oraz na przy-
znawaniu kredytów na swoje własne ryzyko lub instytucja pieniądza elektronicznego.  
4 Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie 
podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, art. 23. 
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Prywatyzacja jest w literaturze ekonomicznej określana jako kreacja własno-
ści prywatnej. Zatem obejmuje ona wszelkie działania, których celem jest zmiana 
struktury własności w gospodarce na korzyść własności prywatnej. Obejmuje ona 
prywatyzację odgórną5 przedsiębiorstw państwowych, czyli przekształcanie ich 
bądź likwidację dokonywane przez uprawnione organy państwowe oraz prywaty-
zację oddolną6 związaną ze spontanicznym powstawaniem nowych podmiotów 
prywatnych (Piątek, Szarzec, 2011, s. 128). W takim też sensie należy rozpatrywać 
prywatyzację w sektorach bankowych państw bałtyckich.  

Badania dotyczące skutków państwowej i prywatnej własności w sektorze 
bankowym dla stabilności, rentowności, nadzoru, ładu korporacyjnego i dostępno-
ści kredytu w gospodarce potwierdzają konieczność prywatyzacji banków (Ba-
szyński, 2014, s. 41-42). Dlaczego też sektory bankowe krajów bałtyckich weszły 
na drogę prywatyzacji. Podstawowym motywem tego procesu było przekazanie 
instytucji państwowych inwestorom, którzy posiadają umiejętności i doświadcze-
nie pozwalające zakończyć proces restrukturyzacji banków i doprowadzić do ich 
rentowności. Przekazanie skomercjalizowanych instytucji odbywało się odpłatnie, 
co pozwalało na poprawę sytuacji sektora finansów publicznych w tym okresie 
i sfinansowanie ewentualnego deficytu budżetowego. Miało to doprowadzić też do 
umocnienia kapitałowego banków, zwiększenia ich rentowności oraz konkurencyj-
ności. Ponadto prywatyzacja miała zwiększyć zakres oferowanych przez te instytu-
cje usług i ogólną sprawność pośrednictwa finansowego. Miano również świado-
mość, że w przypadku występowania kryzysu bankowego państwowy sektor 
bankowy będzie wymagał kosztownych interwencji i sfinansowania ratowania 
banków z obciążeniem budżetu państwa. Prywatyzacja miała nie dopuścić do 
takiego obciążenia fiskalnego podatników.  

Transformacja gospodarcza w krajach bałtyckich zapoczątkowana została na 
początku lat 90. XX wieku. Najwcześniej proces ten nastąpił w Estonii. Zainicjo-
wany został uwolnieniem prawie wszystkich cen towarów i usług, stworzeniem 
niezależnego banku centralnego i małą prywatyzacją. Prywatyzacja ta objęła 
w 1991 roku około 300 dużych przedsiębiorstw, ale rozpędu nabrała dopiero dwa 

                                                   
5 Prywatyzacja odgórna (top-down privatization) zwana też prywatyzacją sektora publicznego to 
proces denacjonalizacji majątku państwowego przeprowadzany przez uprawnione organy państwowe. 
Może on odbywać się w trybie indywidualnym lub powszechnym czyli masowym. Jest to przekształ-
canie sektora państwowego i komunalnego w sektor prywatny (Savas, 1992, s. 332).  
6 Prywatyzacja oddolna (bottom-up privatization) zwana również prywatyzacją założycielską jest to 
proces rozwoju sektora prywatnego związany z tworzeniem nowych przedsiębiorstw przez prywat-
nych inwestorów. Nie jest ona wynikiem denacjonalizacji. Natomiast wpływ na ten proces ma pobu-
dzanie indywidualnej przedsiębiorczości, której sprzyja deregulacja gospodarki, a także tworzenie 
jasnych i stabilnych podstaw oraz warunków prawnych i finansowych do zakładania i funkcjonowa-
nia przedsiębiorstw (Savas, 1992, s. 332). 
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lata później. Do końca XX wieku sprywatyzowane zostały wszystkie przedsiębior-
stwa przemysłowe z wyjątkiem firm energetycznych (Gostomski, 2012, s. 148).  

Postępy prywatyzacji ocenia się poprzez analizę zmian udziału sektora pry-
watnego w gospodarce. Mierzy się je udziałem poszczególnych sektorów w two-
rzeniu produktu, liczbą zatrudnionych bądź wartością majątku (Piątek, Szarzec, 
2011, s. 142). W okresie transformacji struktura własnościowa sektora bankowego 
ulega odwróceniu. Zmianie ulegają m.in. proporcje własności prywatnej i pań-
stwowej jak i krajowej i zagranicznej.  

Udział państwa we własności banków zmniejszał się już od początku lat 
dziewięćdziesiątych. Proces ten był zapoczątkowany szybkim rozwojem nowo 
powstających instytucji kredytowych, a w okresie późniejszym był skutkiem pro-
cesów prywatyzacyjnych. Należy podkreślić, że procesy te najwcześniej i najszyb-
ciej postępowały w krajach CEB (Central Europe and the Baltic states).  

Zatem skutkiem prywatyzacji był spadek udziału własności państwowej. 
Uważano wówczas, że prywatyzacja może przyczynić się do zwiększenia konku-
rencyjności banków i ich efektywności. Proces ten przyspieszony został przez 
kryzysy, które występowały w tym regionie w badanym okresie. Przyczyniło się to 
przede wszystkim do zwiększania udziału inwestorów zagranicznych w tym sekto-
rze, gdyż udział ich własności w aktywach sektora bankowego jak i jego kapitału 
przekroczył 60%.  

Efektem prywatyzacji skierowanej do inwestorów zagranicznych jest obecna 
struktura własnościowa sektorów bankowych w badanych krajach. Kraje bałtyckie 
wyróżnia wysoki poziom udziału inwestorów zewnętrznych we własności banków. 
Należy podkreślić, że tak wysoki udział inwestorów zagranicznych w kontrolowa-
niu rodzimego sektora bankowego występuje tylko w krajach Europy Środkowo-
Wschodniej, w tym w krajach bałtyckich (Barisitz, 2008, s. 170).  

W 2005 r. wszystkie banki Litwy i Estonii były już własnością prywatną, na-
tomiast na Łotwie funkcjonował tylko jeden bank, w którym ponad 50% aktywów 
należało do państwa. Kapitał zagraniczny kontrolował natomiast 99,4% aktywów 
sektora bankowego w Estonii oraz odpowiednio 92,6% i 57,9% na Litwie i Łotwie 
(Przybylska-Kapuścińska, 2007, s. 75).  

Trudno jednoznacznie pozytywnie ocenić dominujący udział kapitału zagra-
nicznego w sektorze bankowym krajów bałtyckich. Nie ulega bowiem wątpliwości, 
że banki zagraniczne wywierają korzystny wpływ na rozwój i funkcjonowanie tego 
sektora. To one dostarczają technologii, usprawniają działalność operacyjną, wdra-
żają nowe usługi, wyznaczają kierunki zmian. Z drugiej jednak strony dominująca 
pozycja dużych inwestorów strategicznych zwiększa koncentrację rynku, co wpły-
wa niekorzystnie na konkurencję i podatność sektora na kryzysy zachodzące na 
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tym rynku, w szczególności zaś przenoszenie szoków makroekonomicznych. 
W literaturze wskazuje się również na niewystarczające kredytowanie przedsię-
biorstw małych i średnich w krajach zdominowanych przez banki zagraniczne 
(Baszyński, 2014, s. 49-50). Ponadto banki zagraniczne w przypadku występowa-
nia kryzysu finansowego wycofują się ze spółek córek odsprzedając je często 
innym inwestorom strategicznym.  

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD) opracował kilka wskaźni-
ków umożliwiających porównywanie postępów na drodze transformacji systemo-
wej w poszczególnych krajach. Wskaźniki te były kwantyfikowane od początku 
transformacji, za którą uznano rok 1989. Należy w tym miejscu podkreślić, że 
pomiar postępów transformacji jest trudny. Wskaźniki sformułowane przez EBRD 
w 1994 roku stanowiły natomiast jedną z pierwszych prób ilościowego pomiaru 
postępów na drodze transformacji. Początkowo opracowano sześć wskaźników, 
które obejmowały główne aspekty transformacji m.in. instytucji bankowych 
(EBRD 2010, s. 2). Stosowano dla nich skalę od 1 do 4, z tym, że wskaźnik na po-
ziomie 1 oznaczał niewielki lub żaden postęp w drodze transformacji systemowej, 
natomiast 4 oznaczało, że kraj uczynił znaczny postęp od początku tego okresu.  

Wskaźniki te ulegały nieustannym zmianom i modyfikacjom. W 1995 roku 
wprowadzono dodatkową kategorię 4*, która odpowiadała standardom i normom 
zaawansowanej gospodarki rynkowej. Natomiast w roku 1997 wprowadzono do-
datkowo „+” i „-”, aby umożliwić ukazanie subtelnych zmian między poszczegól-
nymi poziomami. W tym też okresie zamieniono punktację 4* na 4+. Zatem punk-
tacja 1 nadawana jest państwom, w którym nastąpiły niewielkie zmiany w stosunku 
do gospodarki centralnie zarządzanej bądź ich brak, a 4+ (odpowiadający 4,33) 
oznacza standardy na poziomie gospodarki rynkowej.  

Jednym ze wskaźników analizowanych przez EBRD w przypadku krajów 
transformujących swoją gospodarkę była prywatyzacja. Podzielono ją na dwa 
obszary: prywatyzacje dużych (wykres 2.1) i małych przedsiębiorstw (wykres 2.2).  

W 1989 r. postępy w prywatyzacji dużych przedsiębiorstw w krajach bałtyc-
kich zostały ocenione na poziomie 1. Oznacza to, że uznano, że własność prywatna 
w tych państwach w tym czasie była mała, zbyt ograniczona i niewystarczająca. 
Dopiero w 1992 r. wskaźnik dla Litwy i Łotwy przesunął się na poziom 2, co 
oznaczało, że niektóre prywatyzacje zostały już zakończone, a program prywatyza-
cji był już prawie gotowy do realizacji. Rok później na tym poziomie została rów-
nież oceniona Estonia. Natomiast Litwa otrzymała już ocenę 3. Taka ocena mogła 
być nadana dopiero w sytuacji, gdy więcej niż 25 procent aktywów dużych przed-
siębiorstw znajdowało się już w rękach prywatnych lub w procesie prywatyzacji.  
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Wykres 2.1. Wskaźnik oceny postępu w prywatyzacji dużych przedsiębiorstw 

w krajach bałtyckich w latach 1989-2012 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBRD (2015), Transition indicators, 
www.ebrd.com (10.01.2015). 

 

 
Wykres 2.2. Wskaźnik oceny postępu w prywatyzacji małych przedsiębiorstw 

w krajach bałtyckich w latach 1989-2012 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBRD (2015), Transition indicators, 

www.ebrd.com (10.01.2015). 
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Tylko Litwa i Estonia do 2012 r. otrzymały ocenę 4. Jest ona nadawana 
w sytuacji, gdy więcej niż 50 procent majątku tych przedsiębiorstw znajduje się już 
w rękach prywatnych, a także dostrzega się znaczny postęp w stosowaniu ładu 
korporacyjnego w tych przedsiębiorstwach. Estonia otrzymała ocenę 4 już w 1995 
roku, a Litwa dziesięć lat później. Najwyższa ocena przyznawana przez EBRD ma 
symbol 4+, ale żadne z analizowanych państw jej nie otrzymało w badanym okre-
sie. Ocena ta oznacza, że standardy stosowane w danym kraju są już typowe dla 
zaawansowanych gospodarek przemysłowych i 75% aktywów korporacyjnych 
znajduje się w prywatnej własności.  

W przypadku wskaźnika służącego do oceny postępu małej prywatyzacji, 
jego wzrost był szybszy niż w przypadku odpowiadającego mu wskaźnika doty-
czącego dużych przedsiębiorstw. Wprawdzie w 1989 roku również w tym przy-
padku wyniósł on 1, co oznaczało niewielki postęp na drodze do prywatyzacji, ale 
już w 1992 roku Litwa otrzymała ocenę ponad 2,5, a pozostałe kraje ocenę 2, co 
oznaczało znaczny postęp prywatyzacji. Kolejne lata przyniosły wzrost badanego 
wskaźnika, potwierdzający aprobatę dla kompleksowości programu prywatyzacji, 
który w tym czasie był już prawie gotowy do wdrożenia. W roku 1994 r. wszystkie 
państwa zostały ocenione jako kraje, w których występowała pełna prywatyzacja 
małych przedsiębiorstw z wykorzystaniem zbywalnych praw majątkowych, nato-
miast od roku 2000 r. kraje te w opinii EBRD osiągnęły już najwyższą ocenę na-
dawaną w sytuacji, gdy gospodarka ma już cechy rozwiniętej gospodarki przemy-
słowej, bez państwowej własności małych przedsiębiorstw.  

Pomimo znacznej skali prywatyzacji i bardzo liberalnej polityki sektor ban-
kowy był w tym czasie bardzo skoncentrowany. Zmniejszenie koncentracji tego 
sektora miało miejsce dopiero w późniejszym czasie, w wyniku szybkiego wzrostu 
aktywów banków. Dopiero postępujący proces konsolidacji, wywołany różnymi 
przyczynami, wpłynął faktycznie na poprawę efektywności jego działania7. 

Zdominowane przez kapitał zagraniczny sektory bankowe krajów bałtyckich 
skoncentrowały swoją aktywność na rynkach kredytów udzielanych gospodar-
stwom domowym i dużym przedsiębiorstwom. Pamiętać należy, że bankom zagra-
nicznym łatwiej udziela się kredytów hipotecznych czy konsumpcyjnych niż wy-
magających lokalnej wiedzy kredytów dla małych przedsiębiorstw. Zdobycie tej 
lokalnej wiedzy jest dla banków zawsze kosztowne.  

Początki banków komercyjnych w transformujących się gospodarkach były 
niezwykle trudne. Ich problemy związane były nie tylko z występującymi na  

                                                   
7 Proces konsolidacji banków wywołany był m.in. łączeniem się podmiotów w większe w celu speł-
nienia wymogów kapitałowych, zmianami własnościowymi podmiotów będących właścicielami 
banków (fuzje spółek matek) i procesami sanacji banków zagrożonych (Baszyński, 2014, s. 33).  
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początku tego okresu kryzysami bankowymi, ale również z brakiem skutecznego 
nadzoru korporacyjnego w bankach i dyscypliny płatniczej. Kierownictwo banków 
pomimo odpowiedniego przygotowania i wykształcenia często nie posiadało wie-
dzy i doświadczenia w zakresie procedur bankowych i technologii świadczenia 
usług w warunkach gospodarki rynkowej (Baszyński, 2014, s. 54). Ponadto klienci 
banków nie byli przyzwyczajeni do nowych praktyk bankowych. Wszystko to 
wpływało na ograniczoną elastyczność sektorów bankowych i niemożność po-
prawnego funkcjonowania w konkurencyjnym środowisku gospodarki rynkowej.  

W tym czasie banki komercyjne napotkały na trudności z zagrożonymi ak-
tywami, nieadekwatnością kapitałową i dewaluacją walut. Często wymagało to 
interwencji państwa i spłaty przez nie złych długów klientów. Uruchomione zosta-
ły jednak nowe regulacje ostrożnościowe, które przyczyniły się do ustabilizowania 
systemu bankowego.  

Na początku okresu transformacji rynek bankowy był pofragmentowany. 
Zjawisko to dotyczyło zarówno liczby jak i wielkości instytucji kredytowych. 
Wpływało również na własność, opłacalność i konkurencyjność stosowanych 
technologii. Rynek bankowy był bardzo zróżnicowany. Funkcjonowały na nim 
zarówno podmioty małe, należące do prywatnych inwestorów, państwa lub banki 
spółdzielcze, jak również podmioty notowane na giełdzie, bądź z udziałem kapitału 
zagranicznego. Niektóre banki posiadały dominującą pozycję rynkową i wiążącą 
się z nią wysoką stopę zwrotu. Inne konkurowały w wąskich segmentach rynku 
i nie osiągały tak wysokich stóp zwrotu. Podobnie wyglądała oferta banków i 
stosowanie nowoczesnych technologii. Sprzyjało to łączeniu się banków rozumia-
ne jako sposób na poprawę struktury i konkurencyjności ich sektora.  

Konsolidacja dokonywała się głównie przez procesy fuzji i przejęć. Innymi 
jej formami były przedsięwzięcia typu joint venture oraz alianse (porozumienia) 
strategiczne. Jej celem było zwiększenie rozmiaru instytucji kredytowych i pozwo-
lenie im na wykorzystanie efektu skali związanego ze zmniejszeniem ich kosztów 
oraz efektu rozszerzenia oferty rynkowej sprzyjającej wzrostowi przychodów. Nie 
mogło zatem odbywać się to wyłącznie przez łączenie małych instytucji banko-
wych w większe, lecz nadal słabe. Korzystnym procesem było przejmowanie ma-
łych banków przez duże instytucje, co wpływało do redukcję portfela kredytowego 
w nowo powstałym podmiocie (Baszyński, 2014, s. 56).  

Konsolidacji instytucji finansowych sprzyjały (BIS 2001, s. 3): 
– postęp w technologiach informatycznych wykorzystywanych w systemie 

bankowym, 
– deregulacja, 
– globalizacja rynków finansowych i realnych, 
– rosnący nacisk inwestorów na wzrost wyników finansowych.  
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Natomiast czynnikami zniechęcającymi do konsolidacji były (BIS 2001, s. 3): 
– zróżnicowanie krajowych reżimów regulacyjnych, 
– korporacyjne i krajowe różnice kulturowe.  

W literaturze przedmiotu wskazuje się również przyczyny procesu konsoli-
dacji zachodzącego w sektorze bankowym. Wyróżnia się wśród nich przede 
wszystkim (BIS 2001, s. 3; IMF 2001, s. 122; BIS 2001a, s. 7-9): 

– obniżkę kosztów, 
– zwiększenie przychodów, 
– kryzysy bankowe, 
– prywatyzację banków państwowych. 

Cechy te charakteryzują procesy konsolidacji zachodzące zarówno w gospo-
darkach dojrzałych, jak i wschodzących, a więc również wchodzących na drogę 
transformacji systemowej. Jednak w krajach transformujących gospodarkę wystę-
pują również pewne zjawiska charakterystyczne tylko dla nich. Zaliczyć do nich 
można dominację transgranicznych fuzji i przejęć oraz większą kontrolę państwa 
i mniejszą rolę rynku w zachodzącym procesie konsolidacji (IMF 2001, s. 122).  

Początkowy okres transformacji, w szczególności zaś powołanie dwuszcze-
blowego sektora bankowego i liberalne zasady wydawania licencji bankowych, 
przyczyniły się do eksplozji inicjatyw założycielskich związanych z powstawaniem 
nowych instytucji bankowych. Liberalizacja charakteryzująca sektor bankowy w 
tym okresie doprowadziła do wzrostu liczby instytucji kredytowych, co jednak nie 
przełożyło się na efektywność ich działania. Banki, które powstawały w tych latach 
były bowiem słabe kapitałowo, co determinowało brak stabilności sektora banko-
wego. W takich warunkach władze państwowe zachęcały inwestorów zagranicz-
nych do przejmowania tych instytucji, co w konsekwencji doprowadziło do 
zmniejszania ich liczby.  

Istotny wpływ na funkcjonowanie krajowych systemów bankowych w bada-
nych państwach miał napływ kapitału z zagranicy, szczególnie z państw skandy-
nawskich. Przyspieszył on rozwój sektora bankowego, ale również akcesję tych 
państw do Unii Europejskiej. Pomimo tego, że państwa te wymieniane są zazwy-
czaj razem, to jednak każde z nich wybrało inną drogę do systemu rynkowego 
i jego rozwoju.  

 
 

2.2. Ocena reform systemu bankowego przez wybrane instytucje 
 
W celu pogłębienia analizy przemian zachodzących w systemach banko-

wych badanych krajów warto przedstawić wskaźnik opracowany przez Europejski 
Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD – European Bank for Reconstruction and 
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Development) służący do oceny postępujących reform systemu bankowego i libera-
lizacji stóp procentowych (Banking reform and interest rate liberalisation), 
a w literaturze polskiej opisywany jako indeks reformy sektora bankowego (Ba-
szyński, 2014, s. 36).  

Aktualna skala stosowana do oceny tego wskaźnika uwzględnia gradację od 
1 do 4 +. Poziom 1 oznacza niewielki postęp od czasu ustanowienia modelu 
dwuszczeblowego. Kolejny poziom 2 związany jest z istotną liberalizacją stóp 
procentowych i alokacją kredytów, jak również ograniczonym stosowaniem bezpo-
średnich kredytów i regulacji stóp procentowych. Postęp w ugruntowaniu wypła-
calności banków oraz budowaniu podstaw nadzoru finansowego i regulacji ostroż-
nościowych potwierdzony pełną liberalizacją stóp procentowych, jak również 
niewielki zakres preferencyjnego dostępu do taniego finansowania i dość wysoki 
poziom kredytowania przedsiębiorstw prywatnych oraz znaczny udział banków 
prywatnych w sektorze bankowym, nagradzany jest wskaźnikiem o wartości 3. 
Tymczasem poziom 4 świadczy o kolejnych postępach na drodze transformacji 
systemowej. Otrzymują go systemy bankowe tych państw, w których dostrzega się 
znaczące dopasowanie prawa i regulacji bankowych do standardów bazylejskich 
oraz istnienie dobrze funkcjonującego, konkurencyjnego sektora bankowego, jak 
też efektywny nadzór ostrożnościowy i znaczny poziom finansowania przedsię-
biorstw prywatnych na dłuższe okresy kredytowania. Najwyższy poziom 4+ ozna-
cza standardy oraz normy funkcjonowania dojrzałych gospodarek państw wysoko 
rozwiniętych, pełną konwergencję prawa i regulacji bankowych do standardów 
bazylejskich oraz warunki całkowitej konkurencyjności usług bankowych (EBRD 
2015a).  

Przed analizą zamieszczonych na wykresie 2.3 danych należy podkreślić, że 
przyjęta skala tego wskaźnika została przez EBRD zaprezentowana w raporcie: 
Transition Report z 1994 r. i obowiązywała do końca 2009 r. Na wykresie przed-
stawiono wartości wskaźnika zaokrąglone według stosowanej przez EBRD zasady. 
Przy prezentowaniu ich wartości bank stosuje bowiem oznaczenia pełne: 1, 2, 3, 4 
wraz ze znakami: „+” i „-”. Świadczą one o tym, że do pełnej wartości wskaźnika 
należy dodać, albo odjąć od niej 0,33. Stosuje się przy tym zasadę, że średnie 
wartości wskaźnika zaokrągla się w dół, np. wynik 2,6 jest oznaczany jako 2+, 
a wynik 2,8 jako 3-. Zgodnie z tymi zasadami na wykresie 2.3. przedstawiono 
wartość wskaźnika dla badanych państw na tle wskaźnika obliczonego dla Polski. 
Porównanie sytuacji w krajach bałtyckich z Polską spowodowane jest tym, że 
przewodziła ona wielu zmianom zachodzącym w początkowym okresie transfor-
macji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Kaliński, 2008, s. 385).  
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Wykres 2.3. Wskaźnik reform systemu bankowego i liberalizacji stóp 

procentowych w krajach bałtyckich w latach 1989-2010 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBRD 2015, Structural change indica-
tors, www.ebrd.com (15.01.2015) i EBRD (2010, s. 8). 

 
Na początku przedstawionego na wykresie 2.3 okresu sytuacja poszczegól-

nych krajów bałtyckich była jednakowa pod względem wymienionej wyżej oceny 
wskaźnikowej. Tak było przez pierwsze trzy lata transformacji systemowej. 
W początkowym okresie transformacji wśród wszystkich badanych przez EBRD 
państw najszybszy postęp reform w sektorze bankowym zaobserwowano w krajach 
Central Europe and the Baltic states (CEB), a więc również na Litwie, Łotwie 
i Estonii. Postęp ten dokonał się przede wszystkim w pierwszym latach transfor-
macji, w latach 1991-1993. Był to okres najistotniejszych reform, dzięki czemu 
indeks ten wzrósł w badanych krajach co najmniej o 1. Reformy bankowe w kolej-
nych latach stymulowały coraz lepsze oceny, jednak osiągane wyniki przekształceń 
wciąż pozostawały dalekie od rozwiniętych gospodarek rynkowych.  

W kolejnych latach na prowadzenie wysunęła się Estonia. W 1992 roku za-
awansowanie reform sektora bankowego i liberalizacji stóp procentowych zostało 
tam ocenione na poziomie porównywalnym z Łotwą, jednak w kolejnych latach 
konsekwentnie wchodziła ona na coraz wyższe poziomy wskaźnika prezentowane-
go w oparciu o metodologię EBRD. Poziom 3 Estonia osiągnęła już w 1993 roku, 
a w jedenaście lat później – poziom 4. Poziom rozwoju systemu bankowego 
w Estonii w całym okresie badawczym był bardzo wysoko oceniany, gdyż kraj ten 
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wprowadzał najbardziej radykalne reformy w regionie i uznawany był za ich prekur-
sora. Na wysoką jej ocenę wpływać miał także wysoki udział kapitału zagranicznego 
w bankach. Uważa się powszechnie, że dopuszczenie konkurencji ze strony podmio-
tów zagranicznych jest przejawem liberalizacji sektorów bankowych.  

W przededniu ogólnoświatowego kryzysu finansowego w 2007 r. na wysoką 
ocenę na poziomie 4 oceniane były systemy bankowe Łotwy i Estonii. Na taką 
ocenę składały się konkurencyjność i stabilność sektora bankowego, efektywność 
nadzoru oraz dostępność finansowania długoterminowego przedsiębiorstw (Mar-
kiewicz, 2011, s. 151). Kolejne lata przyniosły jednak obniżenie oceny dla Łotwy, 
podczas gdy Estonia pomimo kryzysu wciąż utrzymywała wysoką pozycję wśród 
krajów bałtyckich, przekraczając w tym czasie również oceny nadane Polsce. 
Sektor bankowy Łotwy ucierpiał m.in. wskutek obniżonego zaufania do systemu 
finansowego. Było to spowodowane publikacją danych potwierdzających złą sytu-
ację fiskalną w tym kraju. Ponadto wskaźnik ten został obniżony ze względu na 
nacjonalizację większościowych udziałów w banku Parex. 

Najniższy wskaźnik charakteryzował sektor bankowy na Litwie, chociaż 
w przypadku tego kraju był on najbardziej stabilny. W latach 2005-2009 kształto-
wał się na poziomie 4-. Ponadto podkreśla się, że mógłby on być wyższy, gdyby 
uwypuklić w tym czasie solidne podstawy w zakresie norm ostrożnościowych, 
które uchroniły ten kraj przed większymi perturbacjami związanymi z występują-
cym w tym czasie kryzysem finansowym. 

W 2010 roku EBRD dostrzegł potrzebę zmian metodologii analizowanego 
wskaźnika. Zarówno ekonomiści jak i politycy wskazywali bowiem na to, że do-
tychczas funkcjonujące wskaźniki nie uwzględniały w pełni możliwości rynko-
wych badanych instytucji. W okresie kryzysu wiele systemów bankowych pomimo 
dobrych ocen wynikających z braków dotychczasowej metodologii okazało się 
niewydolnych. Tradycyjne wskaźniki zapewniały ograniczone sektorowe informa-
cje, które nie odzwierciedlały zmian zachodzących w poszczególnych sektorach 
gospodarki.  

Dlatego też opracowano nową metodologię. W 2010 roku rozbudowano sys-
tem punktacji. Zainicjowano rozbudowany system oceny oparty o dane pochodzące 
z 16 różnych sektorów gospodarki. Jednym z nich były instytucje finansowe. 
Wprowadzono zatem rozróżnienie pomiędzy aspektami bankowymi i niebanko-
wymi, w których wyróżniono usługi finansowe (leasing, fundusze emerytalne, 
zarządzanie aktywami), private equity, rynki kapitałowe i finanse małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Jednak w przypadku 2010 roku opublikowano jeszcze wy-
brane wskaźniki zgodnie ze starą i nową metodologią. Dlatego też zaprezentowane 
one zostały na dwóch wykresach.  
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Nowe podejście w centrum którego znajdują się sektory gospodarki zamiast 
koncentrować się na tym, co zostało już osiągnięte w przeszłości, analizuje ile 
jeszcze brakuje do pełnej gospodarki rynkowej, zatem określa lukę, która nie zosta-
ła jeszcze zrealizowana. Ocenia zatem również system bankowy patrząc na niego 
perspektywicznie, przyszłościowo. Ponadto wyróżniono odrębny wskaźnik, który 
ocenia postępy na drodze transformacji jedynie w obszarze bankowości. Nowa 
metodologia przypisuje równe znaczenie jakości instytucji bankowych, jak również 
bardziej tradycyjnym kryteriom strukturalnym, do których zaliczyć można wła-
sność prywatną oraz ceny kształtowane przez rynek. Do czynników branych pod 
uwagę w ocenie sektora bankowego zaliczyć należy (EBRD, 2012, s. 165): 

– strukturę rynku (35%), 
– rynkowe wsparcie instytucji i polityki (65%). 

Badając strukturę rynku analizie poddaje się stopień jego konkurencyjności, 
strukturę własności, penetrację rynku oraz zdolność do mobilizacji środków od-
zwierciedloną relacją krajowych kredytów dla sektora prywatnego do aktywów 
całego systemu bankowego. Natomiast do rynkowego wsparcia instytucji polityki 
zalicza się opracowanie odpowiednich ram prawnych i regulacyjnych, wdrożenie 
obowiązujących norm (m.in. przestrzeganie norm bazylejskich) oraz standardów 
ładu korporacyjnego i biznesowego.  

W wyniku zastosowania nowej metodologii liczenia wskaźnika oceniającego 
postępy na drodze transformacji sektora bankowego nastąpiło obniżenie jego war-
tości w przypadku wszystkich analizowanych krajów. Nie była to zmiana bardzo 
istotna, ale uniemożliwiła ona bezpośrednie porównanie wartości wskaźnika z lat 
poprzednich z okresem przedstawionym na wykresie 2.4.  

W latach 2010-2014 potwierdzona została przewaga systemu bankowego 
w Estonii nad innymi państwami regionu. Zarówno Litwa jak i Łotwa przez cały 
ten okres otrzymywały stabilną ocenę: 3+. Jedynie Polska zasłużyła w 2012 roku 
na podniesienie tego wskaźnika w wyniku zmian przepisów nadzoru finansowego, 
które zostały wzmocnione systemowo. Ponadto ważna dla EBRD było również 
postępująca prywatyzacja banku PKO BP.  

Jednak należy podkreślić, że w publikacjach wskazuje się często na słabe 
strony analizowanego wskaźnika. Nawet EBRD zauważa subiektywny charakter 
punktacji i brak przejrzystości rozgraniczenia poszczególnych kategorii. Problem 
jednak polega przede wszystkim na tym, że nie wszystkie dane są ogólnie dostęp-
ne. Zatem wartość tego wskaźnika, nie może zostać w pełni zweryfikowana. Po-
nadto wskazuje się na to, że pozytywnie na ich wartość wpływa prywatyzowanie 
gospodarki. Tymczasem nie zawsze prywatyzacja odbywa się w sposób prawidło-
wy i czasami nie musi prowadzić do większej wydajności danego sektora gospo-
darki. Podobnie w przypadku szybkiego wzrostu akcji kredytowej i prywatyzacji 
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banków oraz pojawiania się nowych produktów finansowych może dawać to mylne 
wrażenie postępu w bankowości (EBRD 2010, s. 2). Tymczasem już kryzys finan-
sowy ukazał jakie są skutki nadmiernej i nierozsądnej akcji kredytowej.  

 
Wykres 2.4. Wskaźnik transformacji sektora bankowego w krajach bałtyckich 

w latach 2010-2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBRD (2010, s. 8; 2011, s. 9; 2012, s. 9; 
2013, s. 109; 2014, s. 114. 

 
Kolejnym wskaźnikiem wykorzystywanym do oceny rozwoju systemów 

bankowych poszczególnych państw jest Financial Freedom Index (Indeks wolno-
ści finansowej), będący elementem kształtującym Economic Freedom Index (In-
deks wolności gospodarczej), który jest corocznie obliczany i publikowany przez 
The Wall Street Journal i Fundację Heritage. Indeks ten obejmuje dziesięć obsza-
rów wolności od praw własności do przedsiębiorczości i aktualnie dotyczy 186 
państw. Wskaźnik ten również określa się jako miernik postępu liberalizacji go-
spodarki (Baszyński, 2014, s. 37). 

Pojęcie wolności gospodarczej funkcjonuje w literaturze ekonomicznej. 
Wiąże się ona z wolnością wyboru i swobodą w zakresie oferowanych zasobów. 
Jest również powiązana z konkurencyjnością w biznesie, swobodą handlu i istot-
nym udziałem własności prywatnej popartej dobrze określonym prawem. Należy 
podkreślić również duże dla niej znaczenie sprawnie funkcjonującego sądownictwa 
w zakresie prawa gospodarczego, stopnia interwencjonizmu państwowego czy 
istniejącego systemu podatkowego (Rapacki, 2009, s. 37, 212). Tak też należy na 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2010 2011 2012 2013 2014

Litwa

Łotwa

Estonia

Polska



 

42 

nią patrzeć z punktu widzenia sektora bankowego. Badania empiryczne potwier-
dzają wpływ tych czynników na wzrost gospodarczy. W okresie transformacji 
wolność ta była jednym z podstawowych wyznaczników postępu gospodarczego.  

Wolność finansowa jest miarą efektywności banków, jak również miarą 
stopnia niezależności banków od kontroli rządowej i ingerencji władz w sektor 
finansowy. Przyjmuje się w nim, że państwowa własność banków i innych instytu-
cji finansowych zmniejsza konkurencję i obniża poziom dostępnych usług. Wol-
ność finansowa jest zatem miarą efektywności banków, ale też niezależności sekto-
ra bankowego od wpływu państwa.  

We wzorcowym środowisku bankowym i finansowym, w którym ingerencja 
władz publicznych osiąga minimalny poziom, nadzór i regulacja instytucji finan-
sowych niezależnej instytucji jest ograniczony do egzekwowania zobowiązań 
i zapobiegania nadużyciom. W takim środowisku kredyty są przyznawane na wa-
runkach rynkowych, a sektor publiczny nie jest właścicielem instytucji finanso-
wych.  

Instytucje finansowe zapewniają osobom prywatnym i przedsiębiorstwom 
różne rodzaje usług finansowych. Banki mają wolność w udzielaniu kredytów, 
przyjmowaniu depozytów czy prowadzeniu operacji walutowych. Zagraniczne 
instytucje finansowe działają również swobodnie i są traktowane tak samo jak 
instytucje krajowe.  

Zatem na wartość indeksu wolności finansowej wpływa pięć obszarów pod-
legających ocenie:8 

– zakres regulacji rządowych dotyczących usług finansowych, 
– stopień interwencji państwa w działalność banków i instytucji finansowych 

poprzez ich współwłasność bezpośrednią i pośrednią, 
– zakres rozwoju rynku finansowego i kapitałowego, 
– wpływ rządu na alokacje kredytów w gospodarce, 
– otwarcie na konkurencję zagraniczną. 

Na podstawie oceny tych obszarów określa się wolność finansową gospo-
darki, tzn. dostępność i skuteczność finansowania funkcjonujących w niej osób 
fizycznych i przedsiębiorstw. Wskaźniki wolności finansowej w krajach bałtyckich 
w latach 1995-2015 przedstawiono na wykresie 2.5. 

Za wzorcowy poziom wskaźnika uznaje się jego wartość na poziomie 100. 
Wiąże się ona z nieznaczną ingerencją rządu w system bankowy. Natomiast najniż-
szy poziom 0, oznacza, że rząd uprawia politykę wręcz represyjną w tym zakresie. 
Zabroniona jest wówczas działalność prywatnych instytucji finansowych.  

 
                                                   
8 www.heritage.org (28.01.2015). 
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Wykres 2.5. Wskaźnik wolności finansowej w krajach bałtyckich w latach 

1995-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych http://www.heritage.org/ (28.01.2015). 
 

Badany wskaźnik jest publikowany od 1995 roku. W tym też roku ocenie 
poddana została wolność finansowa w Estonii, która uzyskała wówczas 70 punk-
tów. Oznacza to, że już w tym czasie ingerencja rządu w sektor bankowy była 
ograniczona. Wprawdzie alokacja kredytów wciąż znajdowała się pod wpływem 
rządu, ale prywatne banki udzielały kredytów prawie bez żadnych ograniczeń. 
Indeks wolności finansowej na tym poziomie wskazywał na to, że znaczna część 
instytucji finansowych wciąż może pozostawać własnością sektora publicznego. 
Natomiast zagraniczne instytucje finansowe podlegają kilku ograniczeniom.  

W kolejnym roku ocenie poddane zostały również pozostałe kraje bałtyc-
kie. Nie była ona już dla nich tak korzystna. Litwie przyznano wskaźnik wolności 
finansowej na poziomie 30, a Łotwie: 50. Oznacza to, że uznano, że na Litwie 
sektor bankowy wciąż pozostaje pod wpływem obszernej ingerencji rządu, a alo-
kacja kredytów uzależniona pozostawała od decyzji rządu. Rząd nadal był właści-
cielem lub kontrolował większość instytucji finansowych lub pełnił rolę dominują-
cą na tym rynku. Rola instytucji finansowych była znacznie ograniczona, 
a tworzenie banku obwarowane wieloma wymaganiami. Zagraniczne instytucje 
finansowe podlegały istotnym ograniczeniom.  

Natomiast poziom ingerencji rządu na Łotwie uznano jako znaczący. Alo-
kacja kredytów znajdowała się także pod znaczącym wpływem rządu, a udzielanie 
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kredytu dla podmiotów prywatnych napotykało znaczące bariery. Również zdol-
ność instytucji finansowych do oferowania usług finansowych była obwarowana 
istotnymi ograniczeniami. Kolejnym restrykcjom podlegały także zagraniczne 
instytucje finansowe.  

O ile do poziomu przyznanego Estonii w 1995 r. Łotwa doszła już w 1997 
roku, to Litwa długo jeszcze nie mogła osiągnąć poziomu 70. Nastąpiło to dopiero 
w 2003 r. Kolejne lata przyniosły tym krajom poprawienie badanego wskaźnika. 
Litwa w latach 2004-2006, a Estonia w latach 2002-2007 były oceniane jako pań-
stwa, w którym ingerencja rządu w sektor bankowy była minimalna, co potwier-
dzone zostało wskaźnikiem na poziomie 90. Świadczyło to także o tym, że regula-
cje dotyczące działalności instytucji finansowych były ograniczone do minimum, 
ale mogły wykraczać poza egzekwowanie zobowiązań i zapobieganie nadużyciom.  

W większości lat wolność finansowa w tych krajach była oceniana powyżej 
wartości średniej dla całej badanej populacji, która oscylowała wokół 50. Tylko 
Łotwa po kryzysie, od 2010 roku jak wskazano wcześniej umożliwiła większą 
ingerencję rządu w ten sektor, co spowodowało utrzymywanie się wskaźnika na 
poziomie 50. Dla porównania w Polsce wskaźnik wolności finansowej wynosił 70. 
Na uwagę zasługuje fakt, że zarówno Litwa jak i Estonia są państwami o najwyż-
szych poziomie wolności finansowej spośród krajów transformujących się pod 
koniec XX wieku.  
 

 
2.3. Bankowość centralna i nadzór nad systemami bankowymi 

 
Do podmiotów pełniących istotną rolę w systemie bankowym należy zali-

czyć instytucje nadzoru bankowego jak i instytucje gwarantujące depozyty. Warto 
w tym miejscu podkreślić, że potrzebę utworzenia takich instytucji dostrzeżono 
dopiero w okresach występowania kryzysów finansowych, kiedy prawidłowe 
funkcjonowanie banków było zakłócane przez brak zaufania do tego typu instytucji 
finansowych, z którym wiązało się również lawinowe upadanie kolejnych banków. 
Nadzór w systemie bankowym może być realizowany zarówno przez bank central-
ny, jak i instytucję wyspecjalizowaną nie powiązaną z bankiem centralnym, albo 
powiązaną z nim przez osobę prezesa/przewodniczącego. Ponadto dla prawidłowe-
go funkcjonowania systemu bankowego ważne jest również istnienie innych insty-
tucji okołobankowych, do których zaliczyć można instytucje umożliwiające 
sprawne dokonywanie rozliczeń pieniężnych (Janc, 2004, s. 73-75). 

Dla funkcjonowania systemów bankowych badanych państw istotny jest 
fakt, że są one członkami Unii Europejskiej. Ponadto obecnie nie posiadają one 
swoich walut narodowych, ale uczestniczą w obszarze euro, choć wstąpiły do tej 
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strefy w różnych czasie. Pierwszym państwem bałtyckim, które zrezygnowało 
z waluty narodowej była Estonia. Uczyniła to już 1 stycznia 2011 r. Łotwa zdecy-
dowała się na ten krok dopiero z początkiem 2014, a Litwa – 2015 r.  

Banki centralne krajów bałtyckich są w pełni autonomiczne, chociaż stano-
wią element Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Działają one zgodnie 
z prawem określonym w Traktacie o Unii Europejskiej, a także ustawodawstwa 
regulującego działalność banków centralnych w poszczególnych krajach. Głów-
nym ich celem jest utrzymanie stabilności cen. Mogą one również swoimi działa-
niami wspierać politykę gospodarczą Unii Europejskiej, jeżeli jednak nie wpływa 
to negatywnie na główny cel ich działalności. Banki te współpracują z Europejskim 
Bankiem Centralnym, bankami państw członkowskich UE i krajów spoza Unii 
oraz innymi instytucjami finansowymi na świecie.  

Dwupoziomowy system bankowy na Litwie funkcjonuje już od 1990 r., 
w którym to w dniu 1 marca utworzony został Lietuvos Bankas. Obejmuje on Bank 
Litwy, jako jej bank centralny, instytucję gwarantowania depozytów i sektor ban-
ków komercyjnych. Status i funkcje Banku Litwy (Lietuvos Bankas) określa usta-
wa o Banku Litwy z 13 marca 2001 r. Ustawa ta dostosowała formułę, cele, zada-
nia, uprawnienia i odpowiedzialność tego banku do wymogów Unii Europejskiej, 
której Litwa stała się członkiem wraz z pozostałymi państwami bałtyckimi w dniu 
1 maja 2004 r. Tym samym Bank Litwy znalazł się w strukturze Europejskiego 
Systemu Banków Centralnych. Jego udział w Europejskim Banku Centralnym 
wynosi aktualnie 0,4132% co odpowiada kwocie 44 728 929,21 euro.9 Bank ten 
jest od 1992 r. członkiem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Banku 
Rozliczeń Międzynarodowych, a od 1993 r. członkiem Międzynarodowej Korpora-
cji Finansowej wchodzącej w skład Grupy Banku Światowego.  

Podstawowym celem Banku Litwy, podobnie jak w przypadku każdego in-
nego banku centralnego w gospodarce rynkowej, jest utrzymanie stabilności cen. 
Bank może również wspierać politykę gospodarczą rządu, pod warunkiem, że nie 
zaszkodzi to osiągnięciu jego celu głównego. Warto podkreślić, że na Litwie nie 
istniała konkurencja pomiędzy bankami, dlatego też w 1991 roku z banku central-
nego wydzielono trzy banki komercyjne, co dało początek rozwojowi systemu 
bankowego (Janc, 2004, s. 177).  

Istotne dla funkcjonowania banku w szczególności zaś dla prowadzonej 
w tym okresie przez niego polityki pieniężnej i walutowej jest to, że w dniu 
1 kwietnia 2004 r. usztywniono kurs lita litewskiego w stosunku do dolara amery-
kańskiego (wprowadzono current board – zarząd waluty). Natomiast kilka miesięcy 
później 28 czerwca 2004 r. lit litewski został włączony do mechanizmu ERM II 
                                                   
9 https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/capital/html/index.en.html (15.01.2015). 
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i nastąpiła zamiana dolara amerykańskiego na euro jako walutę referencyjną. 
Ostatnim etapem zachodzących zmian był 2015 rok, kiedy na Litwie wprowa-
dzono euro.  

Warto podkreślić, że na Litwie nie ma odrębnej instytucji spełniającej regu-
lacyjno-nadzorcze funkcje wobec sektora bankowego. Zatem funkcje te spełnia na 
mocy ustawy Bank Litwy. Jest on podmiotem uprawnionym do wydawania licencji 
na zakładanie instytucji kredytowych (banków) i cofania uprawnień do jej prowa-
dzenia, w przypadku rażącego naruszenia prawa i nieprzestrzegania norm ostroż-
nościowych. Ponadto w ramach działalności nadzorczej bank centralny ustala 
regulacje ostrożnościowe oraz nadzoruje i kontroluje działalność podległych mu 
instytucji kredytowych.  

Głównym organem banku jest jego Rada składająca się z Przewodniczącego, 
trzech zastępców oraz siedmiu członków. Przewodniczący Rady powoływany jest 
przez Parlament Litwy na wniosek jej Prezydenta. Może pełnić on swoją funkcję 
podczas pięcioletniej kadencji, która może zostać jednokrotnie odnowiona. Pozo-
stali członkowie Rady są powoływani przez Parlament Republiki na wniosek 
Przewodniczącego Rady na dziewięcioletnią odnawialną kadencję.  

Przewodniczący Rady sprawuje także funkcje ogólnej koordynacji i bieżącego 
zarządzania oraz nadzoruje działalność podmiotów organizacyjnych Banku. Można 
go zatem określić jako jednoosobowy zarząd Banku (Baka, 2005, s. 216).  

Bank Łotwy (Latvijas Banka) rozpoczął swoją działalność po odzyskaniu 
przez Republikę Łotewską niepodległości, w dniu 2 marca 1990 r. Jednak za datę 
powstania tej instytucji można przyjąć 7 września 1922 r., kiedy to Zgromadzenie 
Konstytucyjne powołanej do życia dnia 18 listopada 1918 r. Republiki Łotewskiej 
przyjęło ustawę ustanawiającą Bank Łotwy i nadającej mu prawo do emisji waluty 
narodowej – łata.10 Od 1 stycznia 2005 r. do momentu wprowadzenia euro strategia 
polityki pieniężnej Banku Łotwy była orientowana według celu kursowego. Sto-
sowany był w tym czasie sztywny kurs łata łotewskiego (LVL) wobec euro, wyno-
szący 0,703 łata za 1 euro z dopuszczalnym pasmem odchyleń plus minus 1% 
(Baka, 2005, s. 218). Udział Banku Łotwy w Europejskim Banku Centralnym 
wynosi aktualnie 0,2821% co odpowiada kwocie 30 537 344,94 euro11. 

W strukturze banku funkcjonują: Rada Banku, Zarząd i Prezes Banku. Po-
dobnie jak w innych państwach europejskich najważniejszym organem decyzyj-
nym jest Rada Banku. Składa się ona z ośmiu osób: Prezesa Banku, jego zastępcy 
oraz sześciu członków. Prezes Banku powoływany jest przez Parlament Republiki 
Łotewskiej w drodze głosowania na wniosek złożony przez co najmniej dziesięciu 

                                                   
10 http://www.bank.lv/en/about-the-bank-of-latvia/history-of-the-bank-of-latvia (15.01.2015). 
11 https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/capital/html/index.en.html (15.01.2015). 
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deputowanych12. Aktualnym prezesem banku jest Ilmars Rimsevics. Przewodniczy 
on i organizuje pracę Rady Banku, zatwierdza jego strukturę organizacyjną, ale 
również program działalności Zarządu Banku oraz kontroluje i ocenia jego funk-
cjonowanie. Na mocy ustawy jest on również uprawniony do uczestnictwa w po-
siedzeniach Rady Ministrów13. Na wniosek prezesa Parlament powołuje jego za-
stępcę oraz członków Rady, której kadencja trwa sześć lat. 

Rada Banku sprawuje pieczę nad całokształtem działalności mającej na celu 
urzeczywistnianie ustawowych funkcji Banku. Natomiast bieżącym kierowaniem 
działalnością Banku, wykonywaniem uchwał Rady Banku oraz koordynacją 
współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi zajmuje się 
Zarząd powoływany przez Radę Banku na wniosek jego Prezesa. Zarząd ten składa 
się z przewodniczącego oraz pięciu członków.14  

Funkcję nadzoru bankowego na Łotwie wykonuje Finanšu un Kapitãla 
Tirgus Komisija czyli Komisja Rynków Finansowych i Kapitałowych. Jest to 
autonomiczna instytucja wypełniająca funkcje regulacyjno-nadzorcze nad 
wszystkimi instytucjami działającymi na rynku pieniężnym, kapitałowym 
i ubezpieczeniowym, obejmującym banki komercyjne, unie kredytowe, firmy 
ubezpieczeniowe, uczestników rynku finansowego, prywatne fundusze emerytalne, 
instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego. Czuwa ona nad 
stabilnością, konkurencyjnością i rozwojem rynków finansowych, jak również 
ochroną interesów inwestorów, deponentów i ubezpieczonych, co zostało 
podkreślone w misji tej instytucji.15 Nie jest to pierwsza instytucja pelniąca funkcje 
nadzorcze w systemie bankowym tego kraju, gdyż od 1994 do połowy 2001 r. były 
one realizowane przez Komitet Nadzoru nad Instytyucjami Kredytowymi, który 
funkcjonował jako departament w ramach banku centralnego (Janc, 2004, s. 199).  

Prace nad powstaniem tej instucji rozpoczęto już w roku 1997. Jednak 
dopiero kilka lat później – 26 października 2000 r. Sejm Republiki Łotewskiej 
powołał osoby odpowiedzialne za jej funkcjonowanie. Oficialnie Komisja 
rozpoczęła swoją działalności kilka miesięcy później, dnia 1 lipca 2001 r. Już dwa 
lata później 7 maja 2003 r. Komisja spełniła wysokie wymagania jakościowe, co 
zostało potwierdzone certyfikatem zgodności jej systemu zarządzania jakością 
z normą ISO 9001:2000.  

Naczelnym organem Komisji jest Rada, składająca się z Przewodniczącego 
i jego zastępcy oraz trzech członków pełniących funkcje dyrektorów odpowiednich 
resortowych departamentów. Zarówno Przewodniczący jak i jego zastępca 
                                                   
12 Ustawa z dnia 19 maja 1992 r. Par Latvijas Banku, z późń. zm., art. 22.  
13 Ibidem, art. 28. 
14 Ibidem, art. 23. 
15 http://www.fktk.lv/en/commission/about_us/2014-01-08_the_financial_and_capital_market_commission/ 
(15.01.2015). 
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mianowani są na te stanowiska przez Parlament Republiki na wspólny wniosek 
Ministra Finansów oraz Prezesa Banku Łotwy. Natomiast pozostali członkowie 
Rady powołowywani są do jej składu przez Przewodniczącego Rady 
w uzgodnieniu z Ministrem Finansów i Prezesem Banku Łotwy.  

Bank Estonii (Eesti Pank) rozpoczął funkcjonowanie już 1 stycznia 1990 r., 
chociaż powołany do życia został miesiąc wcześniej. Od początku swojej działalno-
ści stanowił on symbol niezależności systemu finansowego tego kraju, chociaż przez 
pierwsze dwa lata współistniał z moskiewskim Gosbankiem. Podstawę jego działania 
określono w ustawie z 18 maja 1993 r. oraz statucie Banku z 3 września 1996 r. 
Początkowo podzielony był na dwa departamenty: emisyjny i bankowy. Pierwszy 
z nich otrzymał uprawnienie currency board i odpowiedzialność za utrzymywanie 
rezerw walutowych na poziomie 100% bazy monetarnej. Natomiast Departament 
Bankowy wypełniał typowo techniczne zadania banku centralnego, np. funkcję 
kredytodawcy ostatniej instancji, choć ograniczoną do wysokości nadwyżki rezerw 
walutowych (Zbierzchowska, 2010, s. 27-28).  

Bank ten charakteryzuje się wysokim stopniem niezależności instytucjonal-
nej i funkcjonalnej. Sprawozdanie ze swojej działalności jest zobowiązany kiero-
wać jedynie do Parlamentu, dlatego też można powiedzieć, że jest on niezależny od 
rządu oraz jego agend (Janc, 2004, s. 162). Podstawowym celem jego funkcjono-
wania jest utrzymanie stabilności jego cen. Ustawowo określone funkcje odpowia-
dają standardom nowoczesnej bankowości centralnej. Od 1 maja 2004 r. Bank 
został włączony do struktury ESBC. Udział Banku Estonii w kapitale Europejskie-
go Banku Centralnego wynosi 0,1928 %, co odpowiada kwocie 20 870 613,63 
euro.16 Kolejnym ważnym wydarzeniem dla funkcjonowania systemu bankowego 
w Estonii było przyjęcie wspólnej waluty euro w dniu 1 stycznia 2011 r. i dołącze-
nie do Eurosystemu.17 

Organami tego banku są Rada Nadzorcza oraz Zarząd i Prezes Banku. Naj-
ważniejszym organem decyzyjnym jest Rada Nadzorcza. Składa się ona 
z Przewodniczącego Rady, Prezesa Banku oraz siedmiu członków. Przewodniczący 
Rady i jej członkowie są powoływani przez Parlament Republiki Estońskiej na pię-
cioletnią kadencję. Członkowie powoływani są na podstawie wniosku przedkładane-
go przez Przewodniczącego Rady. W obradach Rady brać może również Minister 
Finansów, ale posiada on tylko głos doradczy (Baka, 2005, s. 212).  

W skład Zarządu Banku Estonii wchodzi Prezes oraz od dwóch do czterech 
członków. Powoływani są oni przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa. Zarząd 
Banku ma charakter czysto wykonawczy. Organizuje on i zapewnia realizację 
                                                   
16 https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/capital/html/index.en.html (15.01.2015). 
17 http://www.eestipank.ee (30.01.2015). 
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uchwał i decyzji Rady Nadzorczej oraz na bieżąco koordynuje działalność komó-
rek organizacyjnych Banku. 

Prezes Banku mianowany jest na to stanowisko przez Prezydenta Republiki 
na wniosek Rady Nadzorczej. Staje się on jednocześnie członkiem tego organu. 
Kieruje on pracami Zarządu oraz odpowiada przed Radą za funkcjonowanie Ban-
ku, w tym zwłaszcza postanowień dotyczących polityki pieniężnej, norm ostrożno-
ściowych oraz dyscypliny realizacji budżetu Banku.  

Nadzór nad systemem bankowym w Estonii do 2002 r. sprawowany był 
przez Bank Centralny. W instytucji tej wyodrębniano wówczas trzy piony odpo-
wiedzialne za analizę sytuacji finansowej banków, przestrzeganie wymogów 
ostrożnościowyuch, ryzyko bankowe czy przygotowywanie regulacji dla sektora 
bankowego (Janc, 2004, s. 164). Aktualnie nadzór ten sprawuje wyodrębniona 
instytucja państwowa pod nazwą Estonian Financial Supervision Authority - Es-
toński Nadzór Finansowy (Finantsinpektsioon), zatem nie należy on do kompeten-
cji banku centralnego. Zajmuje się on w sposób kompleksowy regulacjami i nadzo-
rem nad wszystkimi sektorami finansowymi, do których zalicza się sektor 
bankowy, kapitałowy i ubezpieczeniowy.  

Pracami tej instytucji kieruje Rada Nadzorcza, składająca się 
z Przewodniczącego Rady, Prezesa Rady Estonii oraz czterech innych członków, 
zatem są to władze teoretycznie niezależne od banku centralnego i posiadające 
swój własny budżet chociaż organizacyjnie Estoński Nadzór Finansowy jest usytu-
owany w tym samym budynku co bank centralny. Przewodniczącym Rady 
z urzędu jest Minister Finansów. Natomiast pozostali członkowie powoływani są: 
dwóch przez Radę Ministrów na wniosek Ministra Finansów i pozostałych dwóch 
przez Radę Nadzorczą Banku Estonii na wniosek Prezesa tego banku. Kadencja 
Rady trwa trzy lata. Zatem widoczne są związki personalne z rządem oraz bankiem 
centralnym.  

Do zadań Rady Nadzorczej należy nadawanie kierunku jej pracom, określa-
nie norm ostrożnościowych oraz ogólny nadzór nad działalnością Zarządu Estoń-
skiego Nadzoru Finansowego i jego funkcjonowaniem. Tym samym Rada czuwa 
nad przestrzeganiem norm, od których zależy bezpieczeństwo finansowe 
i stabilność sektora finansowego Estonii. 

Rada Nadzorcza Estońskiego Nadzoru Finansowego powołuje również na 
trzy lata jej Zarząd. W jego składzie znajduje się pięć osób, które z zasady nie 
pełnią funkcji członków Rady Nadzorczej tej instytucji oraz Rady Nadzorczej bądź 
Zarządu Banku Estonii (Baka, 2005, s. 213).  

Do kompetencji Zarządu należy realizacja postanowień Rady Nadzorczej, 
przygotowywanie informacji, analiz i wniosków wynikających z oceny sytuacji 
w sektorze finansowym oraz występowanie z inicjatywą zastosowania ewentual-
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nych sankcji wobec banków nieprzestrzegających norm ostrożnościowych i zasad 
bezpieczeństwa finansowego oraz innych przepisów prawa bankowego. 

 
 

2.4. Litewski system bankowy  
 
Pierwsze banki komercyjne na Litwie powstały na bazie majątku wyodręb-

nionego z banku centralnego. Jak już wspomniano wcześniej trzy takie banki 
w 1991 roku wydzielono z banku centralnego przekazując im jednocześnie tereno-
we jego oddziały. Natomiast pierwsze banki prywatne pojawiły się już w styczniu 
1989 r. (Janc, 2004, s. 187). W początkowych latach transformacji podobnie jak 
w innych krajach przechodzących ten proces, dzięki liberalnej polityce licencyjnej 
i małym wymaganiom stawianym tym instytucjom, powstało wiele nowych ban-
ków. W latach 1992-1994 funkcjonowało ich 28, co stanowiło bardzo dużo liczbę 
biorąc pod uwagę liczebność ludności tego kraju. Jednak już w 1995 r. liczba 
banków spadła w tym kraju o połowę.  

Większość banków komercyjnych funkcjonujących na Litwie stanowią filie 
i oddziały banków zagranicznych. Na wykresie 2.6. przedstawiono odsetek akty-
wów bankowych kontrolowanych przez inwestorów zagranicznych na Litwie. 
Przyjęto, że aktywa zaliczane są do inwestora zagranicznego, jeżeli należy do 
niego ponad 50% aktywów banku.  

Dla funkcjonowania systemu bankowego istotne znaczenie ma istnienie sys-
temu ochrony depozytów, który gwarantuje klientom banków wypłatę środków 
finansowych w przypadku upadłości banku. Na Litwie instytucja taka powstała 
w 1996 r. pod nazwą Indélių Ir Investicijų Draudimas (Państwowa Korporacja 
Ubezpieczenia Depozytów i Inwestycji), natomiast system ochrony depozytów 
zaczął funkcjonować rok później18. Odpowiada ona za organizację 
i funkcjonowanie systemu gwarantowania depozytów bankowych i instrumentów 
inwestycyjnych. Do uczestnictwa w tej instytucji, wnoszenia odpowiednich opłat 
oraz przestrzegania wszelkich reżimów związanych z ochroną wkładów pienięż-
nych deponentów i inwestorów zobowiązane są zarówno banki komercyjne, od-
działy banków zagranicznych jak i unie kredytowe. Banki płacą składki 
w wysokości 0,45 proc., a unie kredytowe tylko 0,2 proc. wszystkich ubezpieczo-
nych depozytów. Zastrzega się jednak możliwość zmiany tej składki.19 

Zakres gwarancji depozytów ustanowiony został początkowo w kwocie od-
powiadającej 14 481 euro, czyli poniżej normy wyznaczonej w dyrektywie UE. Od 
1 listopada 2008 r. ubezpieczone są depozyty do kwoty 100 000 euro. Świadczenia 

                                                   
18 http://www.iidraudimas.lt/ (31.01.2015). 
19 Ibidem. 



 

51 

ubezpieczeniowe wypłacane są w ciągu 20 dni roboczych od zdarzenia powodują-
cego ich uruchomienie, a w uzasadnionych przypadkach zarząd instytucji je gwa-
rantującej może wydłużyć ten czas maksymalnie o kolejnych 10 dni roboczych.20 
System ubezpieczeń obejmuje depozyty powierzone bankom zarówno przez osoby 
fizyczne, jak i prawne, chociaż występują w nim pewne wykluczenia dotyczące 
depozytów walutowych bądź podmiotów, które je składają.  

 

 
Wykres 2.6. Odsetek aktywów bankowych kontrolowanych przez inwestorów 

zagranicznych na Litwie w latach 1996-2010 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBRD, Banking Survey, www.ebrd.com 
(24.01.2015). 

 
Ponadto w systemie litewskim stosowana była zasada 10% koasekuracji ze 

strony deponentów. Oznacza to, że górna granica wypłat środków gwarantowanych 
wynosiła nie 14 481 euro, ale 90% ustalonego limitu gwarancyjnego (Baka, 2005, 
s. 217). Aktualnie system ochrony depozytów jest zgodny z prawem UE 
i podstawowymi zasadami UE dotyczącymi systemu ich ubezpieczenia.  

Jak już wspomniano wcześniej na Litwie funkcje nadzoru bankowego pełni 
jej bank centralny. Ustawa określająca zasady nadzoru bankowego nadała Bankowi 
Litwy szereg narzędzi nadzoru i kontroli, które umożliwiają mu kontrolę gospoda-
rowania powierzonymi depozytami oraz warunków bezpieczeństwa finansowego 
banków i stabilności całego sektora bankowego.  

                                                   
20 Ibidem. 
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2.5. Łotewski system bankowy 
 
Łotewski system bankowy obejmuje Bank Łotwy jako centralny bank Repu-

bliki Łotewskiej, instytucję gwarantowania depozytów bankowych, jaką jest No-
guldijumu Garantiju Fonds oraz sektor bankowy składający się z banków komer-
cyjnych o zróżnicowanej formie własności (Baka, 2005, s. 217). Zaobserwować 
można było jego szczególny rozwój od roku 1992. Możliwość uzyskania kredytów 
z banku państwowego oprocentowanych znacznie poniżej malejącej w tym okresie 
inflacji, przy niezbyt restrykcyjnych wymaganiach stawianych podmiotom starają-
cym się o uzyskanie licencji bankowej, sprzyjały powstawaniu nowych banków.  

Kryzys w systemie bankowym tego kraju, który był konsekwencją słabych re-
gulacji i nadzoru bankowego, nadmiernego opodatkowania, niedoskonałej rachun-
kowości, czy złych podstaw prawnych kredytowania i korupcji oraz złego zarządza-
nia, doprowadził w kolejnych latach do postępującego procesu konsolidacji 
i upadków banków, które nasiliły się podczas kolejnego kryzysu w rosyjskim syste-
mie bankowym w 1998 r. Akcjonariuszami banków na Łotwie są często inwestorzy 
zagraniczni, co potwierdzają dane przedstawione na wykresie 2.7. 

Instytucją odpowiedzialną za organizację i funkcjonowanie systemu gwaran-
towania depozytów bankowych na Łotwie jest Noguldijumu Garantiju Fonds 
(Depozytowy Fundusz Gwarancyjny) powołany do życia w 1998 r. Na mocy usta-
wy wszystkie banki są zobowiązane do uczestniczenia w tym funduszu i do wno-
szenia odpowiednich opłat oraz przestrzegania wszelkich reżimów związanych 
z ochroną wkładów pieniężnych deponentów. 

Zakres gwarantowania depozytów dla klientów łotewskich banków został 
ustanowiony na poziomie 100 000 euro. Jednak należy podkreślić, że do 2010 roku 
na Łotwie depozyty były gwarantowane do kwoty 9 000 euro, a w latach wcze-
śniejszych znacznie poniżej tej kwoty, a więc również znacznie poniżej wówczas 
obowiązującej minimalnej normy wyznaczonej przez dyrektywę UE na poziomie 
20 000 euro. Opłaty na rzecz Funduszu są wnoszone przez banki z góry zgodnie 
z regułą ex ante i mogą sięgać kwoty równoważnej 0,3% wielkości depozytów 
gwarantowanych znajdujących się na rachunkach klientów a wnoszonej kwartalnie. 
Kwota gwarantowanych depozytów dotyczy wszystkich rachunków (kont) danej 
osoby fizycznej bądź prawnej, które zdeponowane są w banku o danej nazwie. 
Gwarantowane odszkodowanie obejmuje zaś wartość depozytów bieżących i ter-
minowych.21  

                                                   
21 http://www.fktk.lv/en/customer_protection/operation_of_guarantee_funds/deposit_guarantee_fund/ 
(26.01.2015). 
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Wykres 2.7. Odsetek aktywów bankowych kontrolowanych przez inwestorów 

zagranicznych na Łotwie w latach 1995-2011 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBRD, Banking Survey, www.ebrd.com 
(24.01.2015). 

 
Gromadzeniem i zarządzaniem funduszami tej instytucji oraz wypłatą od-

szkodowań zajmuje się Komisja Rynków Finansowych i Kapitałowych. Zgodnie 
z ustawą zwrot depozytów gwarantowanych musi zostać zakończony nie później 
niż w ciągu 20 dni roboczych od daty wystąpienia zdarzenia, które doprowadziło 
do niedostępności tych środków dla klientów banku. Ważne dla deponentów środ-
ków w banku jest to, że jeżeli skala wypłat depozytów gwarantowanych przekro-
czy wielkość środków pochodzących z opłat wnoszonych przez banki, Depozyto-
wy Fundusz Gwarancyjny ma możliwość wykorzystania środków budżetowych 
w celu pokrycia niedoboru.  

 
 

2.6. Estoński system bankowy 
 
Estoński system bankowy składa się z Banku Estonii, banków komercyjnych 

oraz Funduszu Gwarantowanych Depozytów. Natomiast funkcję nadzoru nad 
bankami spełnia niezależna instytucja państwowa.  

Stosowanie sztywnego reżimu kursowego wprowadzonego już w 1992 r. po-
zbawiło estońskie władze monetarne możliwości prowadzenia autonomicznej 
polityki pieniężnej, jak i swobody reakcji na zmieniające się warunki otoczenia, 
jakie niewątpliwie wystąpiły podczas kryzysu w latach 2007-2008.  
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Wykres 2.8. Odsetek aktywów bankowych kontrolowanych przez inwestorów 

zagranicznych w Estonii w latach 1994-2011 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBRD, Banking Survey, www.ebrd.com 
(24.01.2015). 

 
Liberalna polityka rządu Estonii w zakresie handlu zagranicznego i bezpo-

średnich inwestycji zagranicznych sprzyjały napływowi do kraju zagranicznego 
kapitału. Potwierdzają to dane przedstawione na wykresie 2.8. Zgodnie z nimi od 
1998 r. udział aktywów bankowych kontrolowanych przez inwestorów zagranicz-
nych przekracza 90%. Największy był w roku 2005, kiedy sięgnął nawet 99,4%. 
Kryzys finansowy spowodował obniżenie tego wskaźnika przez częściowe wyco-
fywanie się inwestorów zagranicznych w tego rynku. Bezpośrednim inwestycjom 
zagranicznym towarzyszyło pojawienie się w Estonii nowoczesnych metod zarzą-
dzania i technologii (Gostomski 2012, s. 149). Jednak należy zauważyć, że napływ 
kapitału zagranicznego do sektora bankowego wzmocnił jego wiarygodność oraz 
poprawił efektywność. 

System ochrony depozytów powstał w Estonii wraz z powołaniem do życia 
Funduszu Gwarancyjnego (Tagatisfond) w 1998 r. Jest to instytucja odpowiedzialna 
za organizację i funkcjonowanie systemu gwarantowania depozytów bankowych 
w tym kraju. Wszystkie banki są zobowiązane do uczestnictwa w tym funduszu 
poprzez wnoszenie odpowiednich opłat oraz przestrzegania wszelkich reżimów 
związanych z ochroną wkładów pieniężnych deponentów. Aktywa tego funduszu 
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składają się zatem z wpłat wnoszonych przez bank lub oddział banku zagraniczne-
go w momencie otrzymania licencji, dodatkowych obowiązkowych wpłat na rzecz 
Funduszu Gwarancyjnego oraz przychodów uzyskiwanych z inwestowania akty-
wów. Opłaty te wnoszone są z góry (formuła ex ante) i mogą w skali roku sięgać 
kwoty równoważnej 0,28% wielkości depozytów gwarantowanych znajdujących 
się na rachunkach klientów.  

Początkowo zakres gwarancji pieniężnych został ustanowiony na poziomie 
znacznie poniżej normy wyznaczonej przez dyrektywę Unii Europejskiej, na po-
ziomie 6391 euro. Jeżeli wartość wypłat depozytów gwarantowanych przekroczy 
wielkość środków pochodzących z opłat wnoszonych przez banki, Fundusz może 
zaciągnąć pożyczkę bankową od członków systemu ochrony depozytów bądź na 
rynku pieniężnym lub też zwrócić się o pomoc do rządu (Baka, 2005, s. 214). 

Początek okresu transformacji wiązał się w przypadku Estonii z poważnymi 
kryzysami bankowymi. Już w latach 1992-1993 liczba banków w tym kraju została 
zredukowana o połowę. Kolejne załamanie koniunktury w tym sektorze nastąpiło 
już w latach 1994-1995. Było to spowodowane tymi samymi czynnikami, co 
w przypadku Łotwy, a więc brakiem doświadczenia, niedbałym nadzorem oraz 
udzielaniem kredytów przez banki na rzecz swoich udziałowców. Kolejne lata 
wiązały się natomiast z imponującym rozwojem, wzrostem kredytu krajowego dla 
sektora prywatnego oraz aktywów sektora bankowego. W tym czasie zmieniały się 
również wymogi minimalnego kapitału zakładowego, dzięki którym wzmocniony 
został proces konsolidacji sektora bankowego, przejawiający się głównie w fuzjach 
małych i średnich banków. Od 1999 r. minimalny kapitał założycielski w banku 
w Estonii musi wynosić podobnie jak w pozostałych krajach europejskich 5 mln euro.  

Systemowi bankowemu w Estonii nie zaszkodził nawet bardzo kryzys rosyj-
ski. Większość banków w tym kraju posiadała bowiem wystarczający kapitał, aby 
przetrwać okres dekoniunktury. Natomiast niewątpliwie kryzys ten pogorszył 
zdolności kredytowe niektórych przedsiębiorstw, szczególnie tych, których przy-
chody pochodziły z eksportu do Rosji. Zaistniała sytuacja jeszcze bardziej przy-
spieszyła fuzję banków. Trzy małe banki już wcześniej posiadające słabą sytuację 
finansową, w tym czasie przejęte zostały przez Forekspank a następnie połączone z 
Estonian Investment Bank, dzięki czemu powstał nowy bank – Optiva (Przybylska-
Kapuścińska, 2007, s. 76).  

Rozpad ZSRR stworzył okazje do reaktywacji banków centralnych, a brak 
nadzoru bankowego i regulacji ustawowej spowodowały gwałtowny wzrost liczby 
instytucji kredytowych w krajach nadbałtyckich. Spowodowało to pierwsze kryzy-
sy bankowe w latach dziewięćdziesiątych XX wieku w tych krajach. Ich następ-
stwem było natomiast wzmocnienie nadzoru i procedur bankowych.  
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ROZDZIAŁ III  

MAKROOTOCZENIE BANKÓW W WYBRANYCH KRAJACH 
BAŁTYCKICH 

 
W badaniach empirycznych skoncentrowanych na systemie bankowym i je-

go determinantach często szuka się zależności pomiędzy rozwojem tego systemu 
a wybranymi wskaźnikami makroekonomicznymi, takimi jak stopa inflacji, opo-
datkowanie przedsiębiorstw, wzrost gospodarczy czy rozwój rynku kapitałowego 
opisany przez relację kapitalizacji giełdy do PKB kraju. Wyniki tych badań po-
twierdzają istotne statystycznie zależności między rozwojem giełdy i sektora ban-
kowego. Wysoka wartość relacji kapitalizacji giełdy do PKB kraju występuje 
najczęściej w państwach, gdzie dobrze rozwinięty jest również sektor bankowy. 
Zaobserwowano także ujemną korelację między rozwojem sektora bankowego 
z inflacją i wzrostem gospodarczym, a dodatnią – z poziomem opodatkowania 
(Kędzior, 2012, s. 113-115).  

W celu przedstawienia i scharakteryzowania rozwoju sektorów bankowych 
w krajach bałtyckich warto przyjrzeć się wybranym czynnikom, które determinują 
ten proces. W niniejszej monografii zostały one podzielone na dwie grupy, na 
czynniki związane z ich makro i mikrootoczeniem. Do czynników makroekono-
micznych poddanych badaniu zaliczono: 

– produkt krajowy brutto, 
– poziom bezrobocia, 
– poziom inflacji, 
– wielkość deficytu i długu sektora publicznego, 
– bilans płatniczy, 
– poziom stóp procentowych, 
– opodatkowanie przedsiębiorstw, 
– kapitalizację giełdy.  

Kształtowanie się tych wielkości ekonomicznych i ich charakterystykę 
przedstawiono w kolejnych podrozdziałach niniejszej monografii. 
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3.1. Produkt krajowy brutto 
 
Podstawowym wskaźnikiem makroekonomicznym, mającym wpływ na wa-

runki funkcjonowania podmiotów w gospodarce, w szczególności zaś gospodarce 
rynkowej, jest Produkt Krajowy Brutto (PKB). Wskaźnik ten jest syntetyczną 
miarą wartości produkcji wytworzonej w gospodarce w ciągu roku. Jego zmiana 
określana jako wzrost gospodarczy bądź recesja ma istotne znaczenie dla gospo-
darstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Z drugiej jednak 
strony jak wskazują badania empiryczne, to rozwój systemu finansowego, 
w szczególności zaś rynków finansowych i pośrednictwa finansowego wpływa na 
rozwój i wzrost gospodarczy. Oddziaływanie to związane jest z mobilizowaniem 
oszczędności, alokacją kapitału, zarządzaniem ryzykiem, ułatwianiem transakcji 
czy monitorowaniem przedsiębiorstw, które stymuluje ten rozwój (Marcinkowska 
i in., 2014, s. 23). 

Aby przedstawić zmiany jakie zachodziły w badanym okresie 
w poszczególnych krajach bałtyckich, dokonano przeglądu wartości ich PKB i jego 
zmian. W tabeli nr 3.1 zaprezentowano dane dotyczące Litwy. Porównując warto-
ści PKB w poszczególnych latach należy uwzględnić zmiany jakie zachodziły 
w statystyce w tym okresie. Dane publikowane przez Eurostat dla okresu wcze-
śniejszego do 2013 r. oparte są o system ESA9522. Natomiast od roku 2014 obo-
wiązuje nowy system ESA201023, w którym również dostępne są częściowe dane 
z lat wcześniejszych. Dlatego w niniejszej pracy zdecydowano się na publikację 
danych opartych na dwóch Europejskich Systemach Rachunków Narodowych 
i Regionalnych. Według szacunków Eurostat wprowadzenie nowego standardu 
metodologicznego przyczyniło się w zróżnicowanym stopniu na procentowy 
wzrost PKB w poszczególnych krajach. W przypadku Litwy i Łotwy ten wpływ 
oszacowano jako od 0 do 1%, a w przypadku Estonii: od 1 do 2 % (Eurostat 2014, 
s. 6). Na podstawie danych publikowanych przez Eurostat dla roku 2013 można 
stwierdzić, że zmiany te nie są większe. W przypadku zmienionego standardu 
metodologicznego PKB Estonii w tym roku jest większy o 0,67%, na Litwie 
o 0,94% natomiast na Łotwie jest mniejszy o 0,46% niż PKB liczony w oparciu 
o ESA9524. Zatem w niniejszym opracowaniu wykorzystano dane wg systemu 

                                                   
22 Przed systemem ESA95 funkcjonował również system ESA79. Każda rewizja systemu rozrachun-
ków narodowych określa na kolejne lata ich standardy oraz sposoby obliczania wskaźników kluczo-
wych w danym okresie w UE. Ma ona służyć zatem stworzeniu bardziej spójnego standardu metodo-
logicznego skupiającego się na problemach i zagadnieniach, których znaczenie w latach 
poprzedzających wprowadzenie danego systemu znacznie wzrosło.  
23 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie 
europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (ESA2010), 
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L174 z dnia 26 czerwca 2013 r. 
24 Obliczeń dokonano w oparciu o dane publikowane w mln euro wg ESA95 i ESA 2010. 
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ESA95 do roku 2013, natomiast najnowsze dane z 2014 – uwzględniają już wpro-
wadzenie nowego systemu ESA 2010. 
 

Tab. 3.1. PKB Litwy w cenach rynkowych w latach 1990-2014 

Rok PKB w 
mln euro 

Dynamika 
PKB (rok 

poprzedni = 
100) 

PKB w mln 
waluty 

narodowej25 

Dynamika 
PKB (rok 

poprzedni = 
100) 

PKB w 
mln 

PPS26 

Dynamika 
PKB (rok 

poprzedni = 
100) 

1990 b.d. b.d. 134,1 b.d. b.d. b.d. 
1991 b.d. b.d. 414,7 309,2 b.d. b.d. 
1992 1 589,0 b.d. 3 405,8 821,3 b.d. b.d. 
1993 2 278,4 143,4 11 589,6 340,3 b.d. b.d. 
1994 3 572,4 156,8 16 904,2 145,9 b.d. b.d. 
1995 5 146,1 144,1 26 924,5 159,3 18 874,8 b.d. 
1996 6 636,4 129,0 33 706,4 125,2 20 331,0 107,7 
1997 8 931,5 134,6 40 514,9 120,2 22 327,5 109,8 
1998 10 038,5 112,4 45 016,2 111,1 24 301,6 108,8 
1999 10 291,8 102,5 43 885,4 97,5 24 393,8 100,4 
2000 12 449,3 121,0 46 002,5 104,8 26 312,7 107,9 
2001 13 644,7 109,6 48 879,5 106,3 28 644,0 108,9 
2002 15 133,0 110,9 52 351,0 107,1 31 428,9 109,7 
2003 16 576,1 109,5 57 232,4 109,3 35 213,9 112,0 
2004 18 244,8 110,1 62 997,4 110,1 37 636,7 106,9 
2005 20 969,1 114,9 72 401,9 114,9 40 704,3 108,2 
2006 24 104,2 115,0 83 227,1 115,0 44 518,9 109,4 
2007 28 738,8 119,2 99 229,3 119,2 49 976,2 112,3 
2008 32 414,3 112,8 111 920,1 112,8 51 465,8 103,0 
2009 26 654,4   82,2 92 032,4 82,2 43 008,4 83,6 
2010 27 709,7 104,0 95 676,0 104,0 46 862,8 109,0 
2011 30 958,5 111,7 106 893,4 111,7 51 287,0 109,4 
2012 32 939,8 106,4 113 734,7 106,4 54 639,2 106,5 
2013 34 631,2 105,1 119 574,8 105,1 56 474,6 103,4 

2014 36 287,9 104,8 
(103,8)* 125 294,9 104,8 

(103,8)* b.d. b.d. 

* - wskaźnik dynamiki obliczony na podstawie danych za 2013 i 2014 rok publikowanych w oparciu 
o metodologię ESA 2010. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (01.04.2015). 

                                                   
25 W całym badanym okresie walutą obowiązującą na Litwie był lit litewski (LTL). Z dniem 
1.01.2015 r. Litwa przystąpiła od obszaru waluty euro. Jednak dane w ESA2010 podawane są 
w przypadku Litwy w euro. Przeliczenia wartości PKB w LTL na koniec 2014 roku dokonano w oparciu 
o kurs: 3,45280 lita za 1 euro. Jest to kurs ustalony przez Radę Unii Europejskiej, który obowiązywał na 
Litwie ponad dwanaście lat i był w tym czasie stabilny (https://www.lb.lt/ z dnia 7.04.2015).  
26 PPS – Purchasing Power Standard - standard siły nabywczej, wspólna, umowna, sztuczna jednostka 
walutowa w UE. Według przyjętej metodologii za jeden PPS w każdym kraju można kupić tę samą 
ilość dóbr i usług. Różnice cen pomiędzy poszczególnymi państwami powodują, że różne ilości 
krajowych jednostek walutowych są potrzebne do zakupu tych samych towarów i usług. Prezentacja 
danych statystycznych w tej walucie umożliwia ich porównanie w krajach funkcjonujących w róż-
nych systemach walutowych. 
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Warto zwrócić jeszcze uwagę na jeden aspekt. W niektórych latach zamiesz-
czono dane wyrażone w euro dla okresu, w którym ta waluta jeszcze nie funkcjo-
nowała. Jest to jednak okres, w którym obliczeń dokonywano dla ecu – waluty 
rozliczeniowej w Europejskim Systemie Monetarnym, która w 1999 r. zastąpiona 
została przez euro zgodnie z kursem 1 ECU = 1 EUR. 

W pierwszych latach transformacji systemowej na Litwie zaobserwować 
można było znaczny wzrost PKB. Szczególnie widoczne to było w przypadku 
waluty krajowej, którą w tym czasie był lit litewski. Dane te jednak nie odzwier-
ciedlają faktycznych zmian w poziomie życia i warunkach funkcjonowania pod-
miotów gospodarki litewskiej, gdyż był to także okres hiperinflacji.  

Biorąc pod uwagę PKB w euro największy jego wzrost wystąpił w roku 
1994, kiedy dynamika PKB osiągnęła prawie 157%. Kolejne lata związane były 
z malejącym tempem zmian PKB, aż do tylko 2,5% w 1999 roku, po czym skoko-
wo PKB wzrósł o 21% w roku 2000, a później przez kilka lat do momentu wejścia 
Litwy do Unii Europejskiej oscylował wokół 10% rocznie. Jedyny okres, w którym 
nastąpił spadek PKB był skutkiem kryzysu finansowego lat 2008-2009. W 2009 
roku PKB tego kraju spadło prawie o 18% i potrzebowało aż trzech lat, aby powró-
cić do poziomu z 2008 roku. 

W przypadku danych w walucie narodowej i euro tempo zmian PKB na Li-
twie od 2004 roku było takie samo. Jest to związane z tym, że w tym okresie kurs 
lita litewskiego względem euro był stały.  

Podobnie sytuacja przedstawiała się w sąsiednim kraju, jakim jest Łotwa. 
Dane dotyczące jej PKB i jego zmian przedstawiono w tabeli 3.2. 

Podobnie jak w przypadku Litwy, na Łotwie początek okresu transformacji 
charakteryzował się bardzo istotnymi zmianami PKB wyrażonym zarówno w euro, 
jak i w walucie narodowej. Największy wzrost PKB wyrażony w łacie łotewskim 
nastąpił w roku 1992, kiedy PKB wzrósł siedmiokrotnie. Niestety Eurostat nie 
publikuje danych za ten czas w euro, ale począwszy od 1993 r. przez dwa kolejne 
lata PKB tego kraju rosło o ok. 65% rocznie. 

Istotny spadek tempa zmian PKB nastąpił w roku poprzedzającym akcesję 
Łotwy do Unii Europejskiej. W 2003 r. PKB w euro wzrósł tylko o 1,3%, jednak 
kolejne lata przyniosły ponownie przyspieszenie wzrostu wartości tej wielkości 
ekonomicznej. Wraz z pojawieniem się kryzysu gospodarczego w 2008 r. PKB 
wzrósł w skali 2008 roku mniej niż 9%, a następnie w dwóch kolejnych latach 
obniżył się, w 2009 r. o ponad 19% i w 2010 r. ponownie o 2,6%.  

W przypadku wartości PKB w PPS zauważyć można, że jej spadek nastąpił 
tylko w 2009 r. i był mniej odczuwalny dla gospodarki. Dopiero w 2013 roku PKB 
przekroczył wartość z roku poprzedzającego jego spadek, a więc z 2008 r. 
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Tab. 3.2. PKB Łotwy w cenach rynkowych w latach 1990-2014 

Rok PKB w 
mln euro 

Dynamika 
PKB (rok 

poprzedni = 
100) 

PKB w mln 
waluty 

narodowej 

Dynamika 
PKB (rok 

poprzedni = 
100) 

PKB w 
mln PPS 

Dynamika 
PKB (rok 

poprzedni = 
100) 

1990 b.d. b.d. 98,4 - b.d. b.d. 
1991 b.d. b.d. 225,9 229,6 b.d. b.d. 
1992 1 241,7 b.d. 1 583,2 700,8 b.d. b.d. 
1993 2 047,5 164,9 2 312,0 146,0 b.d. b.d. 
1994 3 406,6 166,4 3 219,0 139,2 b.d. b.d. 
1995 3 804,7 111,7 3 732,8 116,0 11 420,8 b.d. 
1996 4 459,4 117,2 4 439,1 118,9 12 172,8 106,6 
1997 5 531,6 124,0 5 189,9 116,9 13 670,6 112,3 
1998 6 181,6 111,8 5 807,2 111,9 14 926,9 109,2 
1999 6 859,2 111,0 6 105,7 105,1 15 398,1 103,2 
2000 8 433,6 123,0 6 710,3 109,9 16 433,2 106,7 
2001 9 216,2 109,3 7 344,8 109,5 17 797,4 108,3 
2002 9 815,6 106,5 8 114,4 110,5 19 488,8 109,5 
2003 9 942,5 101,3 9 063,9 111,7 20 754,7 106,5 
2004 11 154,6 112,2 10 557,8 116,5 22 767,5 109,7 
2005 12 927,8 115,9 12 806,3 121,3 24 909,8 109,4 
2006 15 981,9 123,6 15 831,7 123,6 27 769,4 111,5 
2007 21 026,5 131,6 20 945,6 132,3 31 515,2 113,5 
2008 22 889,8 108,9 22 886,4 109,3 31 791,6 100,9 
2009 18 521,3 80,9 18 597,6 81,3 27 116,2 85,3 
2010 18 038,9 97,4 18 190,2 97,8 28 242,5 104,2 
2011 20 211,3 112,0 20 311,8 111,7 30 934,2 109,5 
2012 22 257,0 110,1 22 082,7 108,7 33 314,1 107,7 
2013 23 372,1 105,0 23 315,5 105,6 34 840,1 104,6 

2014 24 059,7 102,9 
(103,4)* 24 059,7 103,2 

(103,6)* b.d. b.d. 

* - wskaźnik dynamiki obliczony na podstawie danych za 2013 i 2014 rok publikowanych w oparciu 
o metodologię ESA 2010. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (01.04.2015). 

 
Ostatnim z analizowanych krajów jest Estonia. Dane dotyczące jej PKB 

zostały zawarte w tabeli 3.3. 
W okresie transformacji systemowej Estonia stała się gospodarczym tygry-

sem Europy (Gostomski, 2012, s. 149). Przyczyniły się do tego niewątpliwie re-
formy przeprowadzone w tym kraju w tym czasie. Właściwie do okresu globalnego 
kryzysu gospodarczego wraz z pozostałymi krajami bałtyckimi należała ona do 
najszybciej rozwijających się gospodarek europejskich, co potwierdzają dane 
przedstawione w tabeli 3.3.  
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Tab. 3.3. PKB Estonii w cenach rynkowych w latach 1993-2014 

Rok PKB w 
mln euro 

Dynamika 
PKB (rok 

poprzedni = 
100) 

PKB w mln 
waluty 

narodowej 

Dynamika 
PKB (rok 

poprzedni = 
100) 

PKB w 
mln PPS 

Dynamika 
PKB (rok 

poprzedni = 
100) 

1993 1 473,8 b.d. 1 458,5 b.d. b.d. b.d. 
1994 2 036,6 138,2 2 003,6 137,4 b.d. b.d. 
1995 2 889,7 141,9 2 767,4 138,1 7 613,4 b.d. 
1996 3 726,6 129,0 3 637,6 131,4 8 313,0 109,2 
1997 4 461,8 119,7 4 480,7 123,2 9 541,8 114,8 
1998 4 999,8 112,1 5 032,3 112,3 10 025,3 105,1 
1999 5 358,5 107,2 5 358,5 106,5 10 423,7 104,0 
2000 6 167,0 115,1 6 167,0 115,1 11 757,9 112,8 
2001 6 974,3 113,1 6 974,3 113,1 12 533,8 106,6 
2002 7 779,8 111,5 7 779,8 111,5 13 897,0 110,9 
2003 8 724,0 112,1 8 724,0 112,1 15 302,7 110,1 
2004 9 692,2 111,1 9 692,2 111,1 16 770,8 109,6 
2005 11 189,1 115,4 11 189,1 115,4 18 628,9 111,1 
2006 13 396,2 119,7 13 396,2 119,7 20 935,4 112,4 
2007 16 071,3 120,0 16 071,3 120,0 23 479,1 112,2 
2008 16 239,5 101,0 16 239,5 101,0 23 095,3 98,4 
2009 13 973,4 86,0 13 973,4 86,0 20 024,7 86,7 
2010 14 530,4 104,0 14 530,4 104,0 21 146,1 105,6 
2011 16 197,5 111,5 16 197,5 111,5 23 247,5 109,9 
2012 17 460,1 107,8 17 460,1 107,8 24 466,7 105,2 
2013 18 613,4 106,6 18 613,4 106,6 25 158,8 102,8 

2014 19 526,2 104,9 
(104,2)* 19 526,2 104,9 

(104,2)* b.d. b.d. 

* - wskaźnik dynamiki obliczony na podstawie danych za 2013 i 2014 rok publikowanych w oparciu 
o metodologię ESA 2010. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (01.04.2015). 

 
Załamanie się wzrostu gospodarczego w Estonii nastąpiło właściwie już 

w  2008 roku, kiedy to PKB mierzony w euro wzrósł tylko o 1%. Nie było to wiele, 
biorąc pod uwagę okres poprzedzający, szczególnie zaś rok 2007, kiedy PKB 
wzrósł aż o 20%. Kolejny rok przyniósł nasilenie się kryzysu, co skutkowało obni-
żeniem PKB aż o 14%.  

Na kryzys gospodarczy w Estonii szybko zareagował jej rząd, który podjął 
zdecydowane działania antykryzysowe. Należały do nich obniżka o 30% pensji 
w administracji publicznej oraz redukcja zatrudnienia w tym sektorze. Ponadto 
zmniejszono wydatki państwa w obszarze socjalnym, podniesiono akcyzę na papie-
rosy, alkohol i paliwa, wstrzymano wypłatę środków do prywatnych funduszy 
emerytalnych oraz dokonano dalszej liberalizacji prawa (Gostomski, 2012, s. 153). 
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Działania te przyczyniły się do ponownego wzrostu PKB już w 2010 roku, jednak 
poziom z roku 2008 przekroczył on dopiero w 2012 roku.  

Średnioroczne tempo wzrostu gospodarczego w Estonii było wyższe od 
średniego wzrostu w krajach UE-28. Spowodowane było to wzrostem popytu 
krajowego i inwestycji realizowanych przez kapitał zagraniczny.  

Należy jednak podkreślić, że dla gospodarki danego kraju istotne znaczenie 
ma nie tylko wartość czy tempo zmian PKB, ale również inne wielkości ekono-
miczne, takie jak np. Produkt Narodowy Brutto. Dzieje się tak dlatego, ponieważ 
PKB mierzy wartość produkcji wytworzonej w gospodarce danego kraju bez 
uwzględnienia produkcji wytworzonej przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na 
terenie tego kraju, ale należące do inwestorów zagranicznych (z udziałem kapitału 
zagranicznego). Zatem zyski tych przedsiębiorstw należą częściowo do współwła-
ścicieli zagranicznych i mogą odpływać za granicę. Podobnie przedsiębiorstwa 
posiadające kapitał krajowy mogą inwestować za granicą. Kolejną kategorią, którą 
należy uwzględnić są np. cudzoziemcy pracujący w danym kraju, a mogący doko-
nywać transferu swoich dochodów za granicę. Korygując wartość PKB o tego 
rodzaju dochody z własności otrzymać można wartość Produktu Narodowego 
Brutto, a więc miarę łącznych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju, 
niezależnie od miejsca świadczenia usług przez czynniki produkcji (Milewski, 
2000, s. 343).  

Niezależnie od tego w jakich jednostkach mierzony jest PKB, czy w euro 
(wykres 3.1.) czy w PPS (wykres 3.2.), to udział krajów bałtyckich w tworzeniu 
PKB Unii Europejskiej jest niewielki, choć w całym badanym okresie wciąż sys-
tematycznie rośnie. Zgodnie z danymi Eurostat na koniec 1995 Łotwa tworzyła 
0,06% PKB unii według jej składu z 2014 r., czyli liczącej 28 państw, a w 2014 r. 
już 0,14% PKB wytworzonego na tym obszarze. Było to możliwe tylko dzięki 
większemu tempowi zmian PKB na Łotwie niż w innych krajach unijnych. 

Podobnie wzrósł udział Litwy i Estonii. W przypadku tych państw dane do-
tyczące ich PKB publikowane są przez Eurostat dla okresów krótszych. Najwięk-
szy udział w tworzeniu PKB wspólnoty ma Litwa, która już w momencie przystą-
pienia do Unii Europejskiej tworzyła 0,17% jej PKB. Dziesięć lat później ten 
udział wzrósł o kolejne 0,09 p.p., do 0,26%. Natomiast udział Estonii w kształto-
waniu PKB wspólnoty wzrósł od 0,06% w 2000 r. do 0,14% w roku 2014. 

W przypadku danych wyrażonych w PPS (wykres 3.2.), jak już wspomnia-
no wcześniej, znaczenie krajów bałtyckich rośnie. Według danych na 2013 r. Litwa 
kreuje 0,43% PKB wspólnoty, Łotwa 0,25%, a najmniej Estonia bo tylko 0,19%.  
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Wykres 3.1. Udział PKB Litwy, Łotwy i Estonii w PKB Unii Europejskiej 

(EU-28)27 mierzonego w euro w latach 1995-2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (01.04.2015). 

 

 
Wykres 3.2. Udział PKB Litwy, Łotwy i Estonii w PKB Unii Europejskiej 

(EU-28) mierzonego w PPS w latach 1995-2013 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (01.04.2015). 

                                                   
27 W przypadku danych Unii Europejskiej za wartość jej PKB przyjęto dane dla wspólnoty 
o aktualnej liczbie państw, czyli 28. W badanym okresie trzykrotnie powiększony został jej obszar 
przez kolejne państwa integrujące się ze strukturami unijnymi.  
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Dla podmiotów funkcjonujących w danej gospodarce istotne znaczenie ma 
nie tylko jest wzrost, ale też wartość PKB przypadającego na jednego mieszkańca 
danego kraju. W kolejnych tabelach 3.4.-3.6. przedstawiono informacje dotyczące 
wartości PKB per capita oraz ich dynamiki. 

 
Tab. 3.4. PKB per capita w cenach rynkowych na Litwie w latach 1991-2014 

Rok 
PKB per 
capita w 

euro 

Dynamika 
PKB (rok 
poprzedni 

= 100) 

PKB per 
capita w 
walucie 

narodowej28 

Dynamika 
PKB (rok 
poprzedni 

= 100) 

PKB per 
capita w 

PPS 

Dynamika 
PKB (rok 
poprzedni 

= 100) 

1991 b.d. b.d. 100 b.d. b.d. b.d. 
1992 400 b.d. 900 900,0 b.d. b.d. 
1993 600 150,0 3 100 344,4 b.d. b.d. 
1994 1 000 166,7 4 600 148,4 b.d. b.d. 
1995 1 400 140,0 7 400 160,9 5 200 b.d. 
1996 1 800 128,6 9 400 127,0 5 600 107,7 
1997 2 500 138,9 11 300 120,2 6 200 110,7 
1998 2 800 112,0 12 700 112,4 6 800 109,7 
1999 2 900 103,6 12 500 98,4 6 900 101,5 
2000 3 600 124,1 13 100 104,8 7 500 108,7 
2001 3 900 108,3 14 100 107,6 8 300 110,7 
2002 4 400 112,8 15 200 107,8 9 100 109,6 
2003 4 900 111,4 16 800 110,5 10 300 113,2 
2004 5 400 110,2 18 700 111,3 11 100 107,8 
2005 6 300 116,7 21 800 116,6 12 300 110,8 
2006 7 400 117,5 25 500 117,0 13 600 110,6 
2007 8 900 120,3 30 700 120,4 15 500 114,0 
2008 10 100 113,5 35 000 114,0 16 100 103,9 
2009 8 400 83,2 29 100 83,1 13 600 84,5 
2010 8 900 106,0 30 900 106,2 15 100 111,0 
2011 10 200 114,6 35 300 114,2 16 900 111,9 
2012 11 000 107,8 38 100 107,9 18 300 108,3 
2013 11 700 106,4 40 400 106,0 19 100 104,4 

2014 12 400 106,0 
(105,1)* 42 813 106,0 

(105,1)* b.d. b.d. 

* - wskaźnik dynamiki obliczony na podstawie danych za 2013 i 2014 rok publikowanych w oparciu 
o metodologię ESA 2010. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (01.04.2015). 

  
W przypadku Litwy jej PKB w euro przypadający na jednego mieszkańca 

wzrósł od roku 1992 do 2014 ponad 30 razy. Jeszcze bardziej imponujący jest wzrost 
PKB w licie litewskim. Natomiast w przypadku danych w PPS dynamika PKB per 
                                                   
28 Uwaga jak w tabeli 3.1.  
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capita nie była tak znacząca i od roku 1995 nie przekroczyła 14% rocznie. Tylko 
w okresie kryzysu światowego, w 2009 r. PKB per capita zmalał o ok. 17%. 
 

Tab. 3.5. PKB per capita w cenach rynkowych na Łotwie w latach 1991-2014 

Rok 
PKB per 
capita w 

euro 

Dynamika 
PKB (rok 

poprzedni = 
100) 

PKB per 
capita w 
walucie 

narodowej 

Dynamika 
PKB (rok 

poprzedni = 
100) 

PKB per 
capita w 

PPS 

Dynamika 
PKB (rok 

poprzedni = 
100) 

1991 b.d. b.d. 100 b.d. b.d. b.d. 
1992 500 b.d. 600 600,0 b.d. b.d. 
1993 800 160,0 900 150,0 b.d. b.d. 
1994 1 400 175,0 1 300 144,4 b.d. b.d. 
1995 1 500 107,1 1 500 115,4 4 600 b.d. 
1996 1 800 120,0 1 800 120,0 5 000 108,7 
1997 2 300 127,8 2 100 116,7 5 600 112,0 
1998 2 600 113,0 2 400 114,3 6 200 110,7 
1999 2 900 111,5 2 600 108,3 6 400 103,2 
2000 3 600 124,1 2 800 107,7 6 900 107,8 
2001 3 900 108,3 3 100 110,7 7 600 110,1 
2002 4 200 107,7 3 500 112,9 8 400 110,5 
2003 4 300 102,4 4 000 114,3 9 100 108,3 
2004 4 900 114,0 4 700 117,5 10 100 111,0 
2005 5 800 118,4 5 700 121,3 11 100 109,9 
2006 7 200 124,1 7 100 124,6 12 500 112,6 
2007 9 600 133,3 9 500 133,8 14 300 114,4 
2008 10 500 109,4 10 500 110,5 14 600 102,1 
2009 8 600 81,9 8 700 82,9 12 700 87,0 
2010 8 600 100,0 8 700 100,0 13 500 106,3 
2011 9 800 114,0 9 900 113,8 15 000 111,1 
2012 10 900 111,2 10 900 110,1 16 400 109,3 
2013 11 600 106,4 11 600 106,4 17 300 105,5 

2014 12 100 104,3 
(104,3)* 12 100 104,3 

(105,2)* b.d. b.d. 

* - wskaźnik dynamiki obliczony na podstawie danych za 2013 i 2014 rok publikowanych w oparciu 
o metodologię ESA 2010. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (01.04.2015). 

 
Podobne tendencje występowały na Łotwie, gdzie w początkowym okresie 

PKB znacznie rósł. Stopa wzrostu PKB per capita mierzonego w euro w pierw-
szych latach wynosiła 60 i 75%. Później wzrost gospodarczy nieco spowolniał, ale 
od 1993 do 2008 roku średnie tempo jego wzrostu przekraczało 22% rocznie. Na 
pewno pozytywnie na zmiany PKB wpłynęło przystąpienie Łotwy do Unii Euro-
pejskiej, co widoczne jest w tendencji wzrostowej jego dynamiki aż do kryzysu 
w roku 2009, kiedy PKB per capita spadło o ponad 18%. Od roku 1992 do 2014 
PKB per capita w euro w tym kraju wzrosło 24-krotnie.  
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Tab. 3.6. PKB per capita w cenach rynkowych w Estonii w latach 1993-2014 

Rok 
PKB per 
capita w 

euro 

Dynamika 
PKB (rok 

poprzedni = 
100) 

PKB per 
capita w 
walucie 

narodowej 

Dynamika 
PKB (rok 

poprzedni = 
100) 

PKB per 
capita w 

PPS 

Dynamika 
PKB (rok 

poprzedni = 
100) 

1993 1 000 b.d. 1 000 b.d. b.d. b.d. 
1994 1 400 140,0 1 400 140,0 b.d. b.d. 
1995 2 000 142,9 1 900 135,7 5 300 b.d. 
1996 2 600 130,0 2 600 136,8 5 800 109,4 
1997 3 200 123,1 3 200 123,1 6 800 117,2 
1998 3 600 112,5 3 600 112,5 7 200 105,9 
1999 3 900 108,3 3 900 108,3 7 600 105,6 
2000 4 500 115,4 4 500 115,4 8 600 113,2 
2001 5 100 113,3 5 100 113,3 9 200 107,0 
2002 5 700 111,8 5 700 111,8 10 200 110,9 
2003 6 400 112,3 6 400 112,3 11 300 110,8 
2004 7 200 112,5 7 200 112,5 12 400 109,7 
2005 8 300 115,3 8 300 115,3 13 800 111,3 
2006 10 000 120,5 10 000 120,5 15 600 113,0 
2007 12 000 120,0 12 000 120,0 17 500 112,2 
2008 12 100 100,8 12 100 100,8 17 200 98,3 
2009 10 400 86,0 10 400 86,0 14 900 86,6 
2010 10 800 103,8 10 800 103,8 15 800 106,0 
2011 12 100 112,0 12 100 112,0 17 300 109,5 
2012 13 000 107,4 13 000 107,4 18 300 105,8 
2013 13 900 106,9 13 900 106,9 18 800 102,7 

2014 14 800 106,5 
(104,2)* 14 800 106,5 

(104,2)* b.d. b.d. 

* - wskaźnik dynamiki obliczony na podstawie danych za 2013 i 2014 rok publikowanych w oparciu 
o metodologię ESA 2010. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (01.04.2015). 

   
Podobne zmiany zaobserwować można w przypadku PKB per capita w Es-

tonii. W całym badanym okresie na prawie 15-krotny wzrost tej wielkości ekono-
micznej wpłynęło początkowo dynamiczne tempo wzrostu przekraczające 40%, 
a następnie ustabilizowanie się tempa zmian PKB per capita na poziomie ok. 10% 
rocznie. Po akcesji do UE tempo wzrostu przyspieszyło, osiągając 20% rocznie. 
Tak jak w przypadku Litwy i Łotwy, również w Estonii już w 2008 r. można dopa-
trzeć się znacznego spowolnienia gospodarczego. W tym roku PKB per capita 
wzrósł tylko o 0,8%, a w kolejnym spadł o 14%.  

W wyniku dynamicznego wzrostu PKB Estonii zmniejszył się dystans dzie-
lący ją pod względem poziomu PKB per capita od pozostałych krajów UE. Na 
podstawie danych publikowanych przez Eurostat można wysnuć wnioski dotyczące 
relacji tych wielkości od roku 2004 w przypadku Litwy, od 1995 r. dla Łotwy i od 
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2000 r. dla Estonii. W momencie przystąpienia do Unii Europejskiej PKB per 
capita na Litwie wynosił ok. 24,22% średniej unijnej (wyliczonej dla EU-28), na 
Łotwie 23,32%, natomiast w Estonii aż 31,84%. Jednak nie były to wielkości 
imponujące i świadczyły o bardzo dużej rozbieżności pomiędzy państwami we 
wspólnocie. Gdyby porównać te dane do faktycznej średniej unijnej w tym okresie, 
wyliczonej dla 25 państw wspólnoty, to uzyskane wskaźniki byłyby jeszcze niższe. 
Na koniec 2014 r. sytuacja w tych państwach nieco się poprawiła, co widoczne jest 
na wykresie nr 3.3. Relacja PKB per capita Litwy stanowiła już 45,42%, Łotwy 
44,32%, w Estonii 54,21% średniej unijnej.  

 
Wykres 3.3. PKB per capita krajów bałtyckich w relacji do PKB Unii 

Europejskiej (EU-28) mierzonego w euro w latach 1995-2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (01.04.2015). 

 
Jednak o wiele korzystniej wyglądają wartości tego wskaźnika w przy-

padku analizy danych wyrażonych w PPS (wykres 3.4). Według nich PKB per 
capita Litwy i Estonii stanowi ok. 73% średniej unijnej, natomiast w przypadku 
Łotwy ok. 64%. Jak widać niezależnie od metody pomiaru PKB, krajem, który 
niewątpliwie ma pierwszeństwo wśród krajów bałtyckich, jeżeli chodzi o wartość 
PKB przypadającą na jednego jego mieszkańca, jest Estonia. Biorąc natomiast 
pod uwagę wartość PKB w PPS, na pierwszą pozycję wraz z Estonią wysuwa się 
Litwa.  
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Wykres 3.4. PKB per capita krajów bałtyckich w relacji do PKB Unii 

Europejskiej (EU-28) mierzonego w PPS w latach 1995-2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (01.04.2015). 

 
Produkt Krajowy Brutto krajów bałtyckich pozostawał w badanym okresie 

na relatywnie niskim poziomie. Według stanu na koniec 2013 r. produkt per capita 
w kategoriach parytetu siły nabywczej stanowił od 64 do 73% średniej dla UE-28. 
Jednak niski poziom PKB per capita w tych krajach oznacza duży ich potencjał 
wzrostowy. Średnie roczne tempo wzrostu gospodarczego od 1994 do 2014 roku 
wyniosło dla Litwy 15,07%, dla Łotwy 13,46%, a dla Estonii 13,71%. Uzyskanie 
tak dużego tempa wzrostu było możliwe tylko dzięki wykorzystaniu szans jakie 
tym krajom dała transformacja systemowa i akcesja z Unią Europejską.  
 
 
3.2. Bezrobocie 

 
W literaturze przedmiotu często podkreśla się, że transformacji ustrojowej 

towarzyszą duże koszty społeczne, do których zaliczyć można wysokie bezrobocie, 
obniżenie świadczeń socjalnych ze strony państwa i przedsiębiorstw, duże zróżni-
cowanie dochodów ludności czy niskie emerytury (Gostomski, 2012, s. 149). Po-
twierdzają to również dane dotyczące okresu transformacji w krajach bałtyckich.  
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W systemie gospodarczym państw bałtyckich do momentu ich wyłonienia 
ze Związku Radzieckiego bezrobocie w dużej mierze nie występowało. W gospo-
darce centralnie planowanej nie było jawnego bezrobocia, natomiast cechą tego 
systemu były duże przerosty w zatrudnieniu, które w literaturze przedmiotu określa 
się jako bezrobocie ukryte oraz zniekształcona struktura zatrudnienia (Milewski, 
2000, s. 549).  

W literaturze ekonomicznej podkreśla się, że w gospodarce przechodzącej 
transformację systemową z gospodarki centralnie planowanej na gospodarkę ryn-
kową bezrobocie ukryte staje się źródłem bezrobocia jawnego. W gospodarce 
rynkowej występuje bowiem bardziej racjonalne wykorzystywanie siły roboczej 
i dlatego zmiana systemu gospodarczego wiąże się z redukcją ukrytego bezrobocia. 
Bezrobocie ukryte występuje wtedy, gdy w przypadku zmniejszenia liczby pra-
cowników w przedsiębiorstwie nie wpływa to na zmniejszenie rozmiarów jego 
produkcji.  

Potencjalnym źródłem bezrobocia podczas transformacji systemowej jest 
również konieczność zmiany struktury zatrudnienia. Struktura zatrudnienia wystę-
pująca na początku okresu transformacji w tych krajach, a będąca spuścizną go-
spodarki centralnie planowanej miała charakter przestarzały i odbiegający od ty-
powych struktur występujących w gospodarkach rynkowych29. Dostosowywanie 
więc struktury zatrudnienia do wymogów gospodarki rynkowej wiąże się z możli-
wością przejściowego wzrostu bezrobocia jawnego.  

Opisane powyżej zjawiska potwierdzają dane przedstawione w tabeli 3.7. 
Należy zauważyć, że zgodnie z definicją Eurostatu opartej na wytycznych Między-
narodowej Organizacji Pracy, za bezrobotnego uważa się osobę w wieku 15-74 lat, 
która w danym momencie nie ma pracy, a jest gotowa ją podjąć w ciągu najbliż-
szych dwóch tygodni, a w ciągu ostatnich czterech tygodni aktywnie poszukiwała 
pracy. Na początku okresu transformacji w krajach bałtyckich zgodnie z przyjętą 
definicją występowało bardzo niskie bezrobocie, nieprzekraczające 1%. W kolej-
nych latach nastąpiła w jego wahaniach pewna cykliczność. Niestety w kolejnych 
latach transformacji zaczęło się ono ujawniać. Najszybciej proces ten nastąpił na 
Litwie, w której na koniec 1995 r. bezrobocie sięgnęło już 17,5%, po czym zaczęło 
spadać. Kolejne maksimum osiągnęło ono w 2001 r., kiedy jego wartość wyniosła 
znowu 17,4%. Wraz z akcesją Litwy do Unii Europejskiej bezrobocie w tym kraju 
spadło poniżej minimum osiągniętego w roku 1998. Ponowny jego wzrost nastąpił 
w okresie kryzysu gospodarczego, kiedy stopa bezrobocia wyniosła 17,8%. 

                                                   
29 W strukturze zatrudnienia w gospodarce centralnie planowanej jako pracodawca dominują sektory: 
państwowy, rolnictwo, przemysł (szczególnie duże przedsiębiorstwa państwowe). Stosunkowo 
niewielką role odgrywają w tym systemie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz sektor usługowy, 
który w gospodarce rynkowej pełni rolę bardzo istotną. 
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Tab. 3.7. Średnia stopa bezrobocia w krajach bałtyckich (%) 

Rok Litwa Łotwa Estonia 
1989 b.d. b.d. -0,6 
1990 b.d. 0,5 0,6 
1991 0,3 0,6 1,5 
1992 1,3 3,9 3,7 
1993 4,4 8,7 6,6 
1994 3,8 16,7 7,6 
1995 17,5 18,1 9,7 
1996 16,4 20,5 10,0 
1997 14,1 15,4 9,6 
1998 13,2 14,3 9,8 
1999 14,6 14,1 12,2 
2000 16,4 14,3 14,6 
2001 17,4 13,5 13,0 
2002 13,8 12,5 11,2 
2003 12,4 11,6 10,3 
2004 10,9 11,7 10,1 
2005 8,3 10,0 8,0 
2006 5,8 7,0 5,9 
2007 4,3 6,1 4,6 
2008 5,8 7,7 5,5 
2009 13,8 17,5 13,5 
2010 17,8 19,5 16,7 
2011 15,4 16,2 12,3 
2012 13,4 15,0 10,0 
2013 11,8 11,9 8,6 
2014 10,7 10,8 7,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: EBRD, www.ebrd.com (7.04.2015) 
(dane do roku 1998) oraz Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (01.04.2015) 

(dane od roku 1999). 
 

W przypadku Łotwy najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w 1996 r. sięga-
jąc 20,5%. Później przez wiele lat bezrobocie spadało aż do 2007 r., kiedy wynio-
sło tylko 6,1%. Kolejne lata przyniosły ponowny wzrost stopy bezrobocia w tym 
kraju, aż do 19,5% w 2010 roku. Jednak na koniec 2014 r. bezrobocie było już 
niższe ponad 9 p.p. od ostatniego maksimum.  

Natomiast w Estonii bezrobocie osiągało maksimum trzykrotnie. Pierwszy 
raz w roku 1996, kiedy wyniosło 10%, później w 2000 r. osiągając 14,6%, a po 
kryzysie gospodarczym w 2010 r. aż 16,7%.  

Kryzys gospodarczy w latach 2007-2008 niewątpliwie przyczynił się to 
wzrostu bezrobocia w krajach bałtyckich. W 2007 roku średnia stopa bezrobocia 
w Estonii wynosiła zaledwie 4,6%. Tymczasem rok później osiągnęła już 5,5%, po 
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czym dalej rosła, osiągając 16,7% w roku 2010. Była to najwyższa stopa bezrobo-
cia w tym kraju od okresu transformacji systemowej. Poziom bezrobocia byłby 
jeszcze wyższy, gdyby kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców tego kraju nie wyjechało 
za granicę w poszukiwaniu pracy (Gostomski, 2012, s. 152). Do spadku bezrobocia 
przyczyniły się również działania antykryzysowe rządu Estonii. Nastąpiło to dopie-
ro od 2011 roku.  

 
Wykres 3.5. Średnia stopa bezrobocia w krajach bałtyckich na tle średniej 

stopy bezrobocia w UE-28 w latach 1998-2014 w % 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (01.04.2015). 

 
Warto porównać również stopę bezrobocia w krajach bałtyckich 

z odpowiadającą jej wielkością dla Unii Europejskiej (wykres 3.5). W analizowa-
nym okresie bezrobocie w krajach bałtyckich było zazwyczaj wyższe niż średnia 
unijna, która była bardziej stabilna. Na wykresie uwidocznione są cykliczne waha-
nia stopy bezrobocia w badanych krajach.  

 
 

3.3. Inflacja 
 
Okres transformacji to również czas występowania inflacji. Potwierdzają to 

dane statystyczne, wykazujące że w wielu krajach transformacji gospodarczej 
w kierunku gospodarki rynkowej towarzyszył wzrost wskaźników cen. Jednak 
jak wskazują ekonomiści, należy uważać z interpretacją tych wskaźników  
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występujących w gospodarce centralnie planowanej i gospodarce rynkowej. 
W gospodarce centralnie planowanej występują wprawdzie niższe wskaźniki infla-
cji, ale nie wynikają one z mniejszego stopnia niezrównoważenia gospodarki 
w tym okresie. Są one bowiem rezultatem administracyjnego tłumienia wzrostu 
cen pomimo występowania głębokiej nierównowagi rynkowej. Zatem można po-
wiedzieć, że „w gospodarce centralnie planowanej inflacja przejawia się głównie 
nie w jawnym wzroście cen, lecz w istnieniu niedoborów towarów na rynku oraz 
w ukrytych podwyżkach cen” (Milewski, 2000, s. 561). Zjawisko ukrytych podwy-
żek cen związane jest ze zmianą asortymentową sprzedaży, która charakteryzowała 
się wzrostem udziału towarów droższych oraz z podnoszeniem cen produktów 
nowych.  

Procesy inflacyjne mierzone wskaźnikami cen mogą mieć różne nasilenie, 
dlatego też wyróżnia się kilka odmian inflacji, w zależności od jej wysokości. 
W literaturze ekonomicznej podaje się różne granice przedziałów dla poszczegól-
nych odmian inflacji. Najniższy wskaźniki zmian cen występuje w przypadku 
inflacji pełzającej. Nie przekracza on zazwyczaj 5% rocznie. Jeżeli wskaźnik ten 
waha się w granicach 5-10% rocznie nazywa się ją mianem inflacji umiarkowanej. 
Natomiast w sytuacji, gdy wskaźnik ten przekracza 10%, ale nie osiąga 150% 
określa się ją mianem galopującej. Wskaźnik powyżej 150% rocznie świadczy 
o hiperinflacji, która jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym dla podmiotów funk-
cjonujących w gospodarce o tak dużej zmianie cen (Milewski, 2000, s. 561-562).  

Dane dotyczące średniej inflacji w krajach bałtyckich przedstawiono 
w tabeli 3.8. Uwidaczniają one różne nasilenia inflacji w okresie transformacji, 
a nawet hiperinflację, która apogeum swoje osiągnęła w badanych krajach w roku 
1992. 

Analizując dane dotyczące inflacji można wyróżnić kilka etapów jej zmian 
w badanym okresie dla krajów bałtyckich, a należą do nich: 

– w latach 1991-1992 okres hiperinflacji, 
– w latach 1993-1996, a w przypadku Litwy do roku 1997 – inflacji galopującej, 
– okres stabilizacji i walki z inflacją od roku 1997/1998 aż do roku 2006, 

a nawet deflacja na Litwie w 2003 r.,  
– okres kryzysu gospodarczego, który przyczynił się do wzrostu inflacji w la-

tach 2007-2008, 
– ponowny okres inflacji pełzającej od 2009 do 2014 r. z jednorazową deflacją 

na Łotwie w 2010 r. 
Na szczególną jednak uwagę w walce z inflacją zasługuje Estonia. 

W polityce monetarnej tego kraju od początku okresu transformacji dużą wagę 
przywiązywano do stabilizacji cen i kursu walutowego (Gostomski, 2012, s. 148). 
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Jak już wspomniano wcześniej w 1992 r. rząd tego państwa wprowadził tzw. zarząd 
waluty i sztywny jej kurs względem marki niemieckiej. W 1999 r. natomiast 
usztywniono kurs względem euro.  

 
Tab. 3.8. Średnioroczna stopa inflacji w krajach bałtyckich  

w latach 1989-2014 w %* 

Rok Litwa Łotwa Estonia 
1989 2,1 4,7 6,1 
1990 8,4 10,5 23,1 
1991 224,7 172,2 210,5 
1992 1 020,5 951,2 1 076,0 
1993 410,4 109,2 89,8 
1994 72,1 35,9 47,7 
1995 39,6 35,9 29,0 
1996 24,6 25,0 23,1 
1997 10,3 8,1 9,3 
1998 5,4 4,3 8,8 
1999 1,5 2,1 3,1 
2000 1,1 2,6 3,9 
2001 1,6 2,5 5,6 
2002 0,3 2,0 3,6 
2003 -1,1 2,9 1,4 
2004 1,2 6,2 3,0 
2005 2,7 6,9 4,1 
2006 3,8 6,6 4,4 
2007 5,8 10,1 6,7 
2008 11,1 15,3 10,6 
2009 4,2 3,3 0,2 
2010 1,2 -1,2 2,7 
2011 4,1 4,2 5,1 
2012 3,2 2,3 4,2 
2013 1,2 0,0 3,2 
2014 0,2 0,7 0,5 

* Uwaga: Do roku 1996 tabela zawiera dane EBRD dotyczące średniorocznego indeksu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych, natomiast od roku 1997 za średnioroczną stopę inflacji przyjęto publikowaną przez Eurostat 
roczną stopę zmiany HICP. Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) określany jako inflacja bazowa, to 
zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych wprowadzony przez Komisję Europejską, który jest podstawą do 
oceny wzrostu cen w krajach Unii.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBRD, www.ebrd.com (7.04.2015) 
(dane do 1996 r.) i Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (01.04.2015) (dane 

od 1997 r.). 
 
Już w niedługim czasie po wprowadzeniu reżimu kursowego w gospodarce 

estońskiej można było zaobserwować pozytywne rezultaty związane ze zwiększe-
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niem dyscypliny polityki makroekonomicznej oraz zaimportowaniem z zewnątrz 
wiarygodnej polityki pieniężnej (Zbierzchowska, 2010, s. 26).Widoczne jest to 
również na przykładzie inflacji, która z prawie 1100% w roku 1992 r. spadła 
w kolejnym roku do niecałych 90%. Biorąc pod uwagę roczne wskaźniki inflacji 
w Estonii w całym okresie do końca XX wieku widoczny był utrzymujący się trend 
dezinflacyjny.  

Jednak w kolejnych latach nastąpiło odwrócenie trendu dezinflacyjnego. 
W 2000 r. odnotowano średnią stopę inflacji o 0,8 p.p. wyższą niż rok wcześniej, 
a kolejny rok przyniósł dalszy jej wzrost. W pierwszym dziesięcioleciu XXI w. 
najniższa inflacja wystąpiła rok przed akcesją Estonii ze strukturami unijnymi 
i wynosiła 1,4%.  

Przy wysokim wzroście gospodarczym zaczęły pojawiać się problemy z in-
flacją, co uniemożliwiło Estonii wcześniejsze uczestnictwo w systemie ERM II 
i spełnienie kryterium konwergencji dotyczącego stabilności cenowej. Od czerwca 
2004 r. do początku 2007 r. stopa inflacji oscylowała wokół poziomu 4%. Nato-
miast w kolejnych miesiącach tempo inflacji w Estonii gwałtownie przyspieszyło 
i na początku kolejnego roku przekroczyło już 10%. Było to spowodowane niewąt-
pliwie przystąpieniem Estonii do UE. Po 2004 r. skutkowało ono ożywieniem 
gospodarczym i szybkim wzrostem popytu krajowego, jak również podwyżką 
podatków pośrednich i cen żywności oraz ropy naftowej (Przybylska-Kapuścińska, 
2007, s. 214).  

Jedną z konsekwencji kryzysu występującego na świecie w latach 2007-
2008 był spadek stóp inflacji w Estonii. Paradoksalnie kryzys okazał się bardzo 
korzystny dla tego kraju. W wyniku globalnego osłabienia koniunktury zaobser-
wowano w nim gwałtowny proces dezinflacji, w niektórych miesiącach przecho-
dzącej w deflację (Zbierzchowska, 2010, s. 37). 

Wprowadzenie euro do Estonii nie pociągnęło za sobą dużego wzrostu cen. 
Stopa inflacji w roku 2011 wzrosła wprawdzie o 2,4 pp. do 5,1%, ale jak wskazano 
wcześniej w tym okresie PKB mierzony w euro wzrósł o 11,5%, a w PPS prawie 
o 10%. Tymczasem inflacja w kolejnych latach ponownie zaczęła zmniejszać 
swoje nasilenie.  

Ponadto podkreśla się, że inflacja w roku 2011 spowodowana była nie tyle 
wprowadzeniem euro w tym kraju, ale wzrostem cen surowców i żywności na 
świecie. Według szacunków estońskiego urzędu statystycznego ceny w Estonii 
wzrosły w wyniku wprowadzenia euro i związanych z tym zaokrągleń o ok. 0,2%.  
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Wykres 3.6. Średnioroczna stopa inflacji w krajach bałtyckich i EU-28 
w latach 1997-2014 w % 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (01.04.2015). 

 
Średnioroczna stopa inflacji w krajach bałtyckich po okresie transformacji 

oscylowała wokół średniej unijnej (wykres 3.6). Jedynie w okresie kryzysu gospo-
darczego widać wyraźną rozbieżność pomiędzy krajami bałtyckimi, uzależnionymi 
od kapitału zagranicznego, a pozostałymi krajami unijnymi.  

Od akcesji krajów bałtyckich do UE istotnego znaczenia nabiera również 
porównanie stopy inflacji w poszczególnych krajach z wartością referencyjną dla 
obszaru euro. Jest to jedno z kryteriów konwergencji wykorzystywanych przez 
Komisję Europejską do oceny, czy dane państwo może przystąpić do obszaru 
wspólnej waluty.30 Porównanie stóp inflacji w krajach bałtyckich z wartością refe-
rencyjną w poszczególnych latach przedstawiono w tabeli 3.9. 

 

                                                   
30 Kryterium to wyznacza wartość referencyjną inflacji jako średnią arytmetyczną z inflacji w trzech 
państwach członkowskich UE o najbardziej stabilnych cenach powiększoną o 1,5 p.p. Uważa się, że 
kryterium to jest spełnione, jeżeli w roku poprzedzającym badanie inflacja w danym państwie nie 
przekroczy tak obliczonej wartości referencyjnej.  
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Tab. 3.9. Stopień spełnienia kryterium konwergencji przez kraje bałtyckie – 
stopa inflacji w latach 2004-2013 (%)31 

Rok Wartość 
referencyjna Litwa Łotwa Estonia 

2002  0,3 2,0 3,6 
2003  -1,1 2,9 1,4 
2004 2,4 1,2 6,2 3,0 
2005  2,7 6,9 4,1 
2006 2,8 3,8 6,6 4,4 
2007  5,8 10,1 6,7 
2008 3,2 15,3 11,1 10,6 
2009  3,3 4,2 0,2 
2010 1,0 1,2 -1,2 -0,7 
2011  4,1 4,2 b.d. 
2012 3,1 3,2 4,1 b.d. 
2013  1,2 b.d. b.d. 
2014 1,7 0,6 b.d. b.d. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: EBC (2004, 2006a, 2006b, 2008, 2010, 2012, 
2014). 

 
Litwa spełniła to kryterium dopiero w 2013 r., Łotwa w 2010 r. jednak już 

w roku następnym wystąpiła w niej wyższa inflacja. Natomiast Estonii w 2006 r. 
zabrakło niespełna 2 p.p. do osiągnięcia wartości referencyjnej. Dwa lata później 
różnica ta dramatycznie się zwiększała. Jednak dzięki działaniom podjętym w celu 
stabilizacji cen, kolejne lata przyniosły ograniczenie inflacji, a nawet doprowadziły 
do deflacji w tym kraju.  

Sprawna polityka antyinflacja umożliwiła krajom bałtyckim przystąpienie do 
unii gospodarczej i walutowej. Najszybciej uczyniła to Estonia, bo już w roku 
2011. Kolejnym krajem, który wprowadził euro była Łotwa w 2014 r., a od 2015 r. 
w obszarze tym funkcjonuje również Litwa.  

 
 

3.4. Deficyt i dług sektora publicznego 
 
Kolejne kryteria związane z wprowadzeniem na terytorium danego państwa 

waluty euro dotyczą sektora publicznego. Są nimi relacja deficytu i długu tego 
sektora do PKB. Zarówno nierównowaga finansów publicznych jak i poziom długu 
                                                   
31 Dane przedstawione w tabeli 3.9. nie pokrywają się z danymi zaprezentowanymi w tabeli 3.8 
ponieważ dotyczą innego okresu. Stopy inflacji w raportach o konwergencji są liczone dla okresów 
rocznych, ale rozpoczynających się w kwietniu i kończących w marcu kolejnego roku.  
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publicznego niewątpliwie wpływa również na funkcjonowanie podmiotów w danej 
gospodarce, w tym również instytucji finansowych. Wynik sektora publicznego 
w krajach bałtyckich zamieszczono w tabeli 3.10.  

 
Tab. 3.10. Wynik sektora publicznego w krajach bałtyckich  

w latach 1990-2013 w % PKB* 

Rok Litwa Łotwa Estonia 
1990 b.d. 6,9 b.d. 
1991 b.d. 5,7 b.d. 
1992 b.d. -0,5 b.d. 
1993 -0,8 2,2 9,7 
1994 -0,9 -1,3 4,4 
1995 -1,5 -1,6 1,1 
1996 -3,2 -0,4 -0,3 
1997 -11,7 1,5 2,2 
1998 -3,0 0,0 -0,7 
1999 -2,8 -3,8 -3,5 
2000 -3,2 -2,8 -0,2 
2001 -3,5 -2,0 -0,1 
2002 -1,9 -2,3 0,3 
2003 -1,3 -1,6 1,7 
2004 -1,5 -1,1 1,6 
2005 -0,5 -0,4 1,6 
2006 -0,4 -0,6 2,5 
2007 -1,0 -0,7 2,4 
2008 -3,3 -4,4 -3,0 
2009 -9,4 -9,1 -2,0 
2010 -6,9 -8,2 0,2 
2011 -9,0 -3,4 1,0 
2012 -3,2 -0,8 -0,3 
2013 -2,6 -0,9 -0,5 

* Uwaga: Dane do roku 2009 według metodologii ESA95, natomiast od roku 2010 - ESA2010. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (01.04.2015). 

 
Na Litwie w całym badanym okresie występował deficyt budżetowy. Począt-

kowo oscylował on wokół 1% PKB, lecz już w 1997 r. podczas kryzysu w Rosji 
sięgnął 11,7% PKB. W kolejnych latach restrykcyjna polityka fiskalna rządu dopro-
wadziła do obniżenia się tej relacji nawet do 0,4% w 2006 r. Jednak kryzys gospo-
darczy, który rozpoczął się w kolejnym roku wpłynął również na deficyt tego kraju. 
Relacja deficytu do PKB wzrosła do ok. 9,4% w 2009 r. i 9% w 2011 r. Dopiero 
w 2013 roku Litwie udało się obniżyć na tyle deficyt, aby spełnić kryterium 
z Maastricht, które określa graniczny jego poziom na 3% PKB (wykres 3.7). 
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Wykres 3.7. Wynik sektora publicznego w krajach bałtyckich  

w latach 1993-2013 w % PKB 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (01.04.2015). 

 
W przypadku Łotwy Eurostat publikuje dane już z 1990 roku. Zatem wi-

doczne jest, że początek funkcjonowania tego państwa w tym okresie związany był 
z nadwyżką budżetową sięgającą 6,9% PKB w roku 1990 i 5,7% w 1991 roku. Nie 
były to jedyne lata, kiedy taka nadwyżka wystąpiła. Co ciekawe, charakteryzowała 
ona sektor publiczny nawet w latach 1997-1998, a więc w okresie trudnym dla 
państw powiązanych kapitałowo w Rosją. Z reguły kraj ten nie przekraczał gra-
nicznego poziomu deficytu. Dopiero kryzys gospodarczy na świecie doprowadził 
do załamania się tej wielkości ekonomicznej. W 2009 roku relacja deficytu do 
PKB wzrosła aż do 9,1%. Jednak dane statystyczne potwierdzają jej istotną popra-
wę w kolejnych latach.  

Celem polityki gospodarczej Estonii poza dbałością o stabilizację cen i kursu 
walutowego była również troska o utrzymanie równowagi budżetowej państwa. 
Potwierdza to fakt, że w 1993 roku parlament tego kraju przyjął ustawę, która 
zobowiązała rząd do ograniczania swoich wydatków do wielkości uzyskiwanych 
dochodów (Gostomski, 2012, s. 148). Taka polityka doprowadziła również do tego, 
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że w okresie większego wzrostu gospodarczego w Estonii wystąpiła nawet nad-
wyżka finansowa, która zasilała fundusz stabilizacyjny kraju.  

Estonię podobnie jak inne kraje europejskie boleśnie dotknął globalny kry-
zys gospodarczy lat 2008-2009, jednakże rządowi tego kraju udało się stosunkowo 
szybko nie tylko go przezwyciężyć, ale także spełnić kryteria zbieżności 
z Maastricht. 

Opisane wcześniej działania rządu Estonii wpłynęły pozytywnie również na 
umocnienie równowagi w zakresie finansów publicznych. Po przejściowym defi-
cycie w latach 2008-2009, kolejne lata przyniosły nadwyżkę budżetu państwa, 
a w latach 2012-2013 niewielki deficyt.  

Deficyt budżetu państwa związany jest z jednym okresem jego funkcjono-
wania, natomiast efekt długoterminowej polityki fiskalnej uwidoczniony jest prze-
de wszystkim w zadłużeniu tego państwa określanym jako dług publiczny. Za 
każdym deficytem stoi bowiem potrzeba jego finansowania. Dług publiczny 
w krajach bałtyckich przedstawiono w tabeli 3.11. 

 
Tab. 3.11. Dług publicznych w krajach bałtyckich w latach 1994-2013 w % 

PKB 

Rok Litwa Łotwa Estonia 
1994 b.d. 12,8 b.d. 
1995 b.d. 15,1 9,0 
1996 14,3 13,9 7,4 
1997 15,6 11,1 6,4 
1998 16,6 9,6 5,6 
1999 22,8 12,5 6,0 
2000 23,7 12,3 4,7 
2001 23,1 14,0 4,7 
2002 22,3 13,5 5,7 
2003 21,1 14,6 5,6 
2004 19,4 14,9 5,0 
2005 18,4 12,4 4,6 
2006 18,0 10,7 4,4 
2007 16,9 9,0 3,7 
2008 15,6 19,7 4,6 
2009 29,6 36,7 7,2 
2010 36,3 46,8 6,5 
2011 37,3 42,7 6,0 
2012 39,9 40,9 9,7 
2013 39,0 38,2 10,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBRD, www.ebrd.com (7.04.2015) 
(dane do 2009 r.) i Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (01.04.2015) (dane 

od 2010 r.). 
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Najmniejsze zadłużenie w badanym okresie charakteryzuje Estonię. Jej dług 
sektora rządowego na koniec 2013 r. przekroczył nieco 10% PKB. Natomiast 
zadłużenie Litwy i Łotwy jest na porównywalnym poziomie. W przypadku Litwy 
relacja ta stanowi 39%, a Łotwy 38,2% PKB. Warto porównać zadłużenie krajów 
bałtyckich z progiem ustanowionym jako kryterium zbieżności, a określonym na 
poziomie 60% PKB (wykres 3.8).  

 
Wykres 3.8. Dług publiczny w krajach bałtyckich w latach 1994-2013 w % 

PKB 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBRD, www.ebrd.com (7.04.2015) 
(dane do 2009 r.) i Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (01.04.2015) (dane 

od 2010 r.). 
 
Zatem kraje bałtyckie charakteryzowały się zadłużeniem rosnącym, ale 

wciąż mniejszym niż wyznaczony przez Unię Europejską próg. Jeszcze lepiej 
sytuacja tych państw wygląda na tle średniej unijnej, która znacznie przekracza 
60% PKB. Jednak sytuacja ta nie może być powodem do braku działań rządów 
tych państw w zakresie ograniczania zadłużenia. Niepokojący jest fakt, że w przy-
padku Litwy i Łotwy wystąpił znaczny wzrost tego wskaźnika w okresie kryzysu 
gospodarczego. Niewątpliwie wpłynął na to spadek PKB, który wystąpił w tym 
okresie. Estonia, która jest najmniejszym państwem w tym obszarze geograficz-
nym, najlepiej poradziła sobie z tym problemem i niewiele przekroczyła relację 
zadłużenia do PKB wyznaczoną w 1994 r.  
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3.5. Bilans płatniczy i jego saldo 
 
Wymiana handlowa z zagranicą istotnie determinuje funkcjonowanie pod-

miotów gospodarki rynkowej, w szczególności zaś przedsiębiorstw oraz instytucji 
finansowych, których kondycja zależy od ryzyka związanego z udzielaniem innym 
podmiotom kredytów. Eksport kapitału do krajów Europy Środkowo-Wschodniej 
ruszył już na początku okresu transformacji. Wprawdzie kraje bałtyckie nie należa-
ły do największych odbiorców inwestycji zagranicznych, ale już w pierwszych 
latach transformacji bezpośrednie inwestycje zagraniczne do tych krajów przekro-
czyły 400 mln dolarów (Kaliński, 2008, s. 386). Ze względu na swoje położenie 
geograficzne i powiązania kapitałowe przez cały ten okres pozostawały one silnie 
uzależnione od eksportu i importu. Na wykresach 3.9 i 3.10 przedstawiono wartość 
eksportu i importu tych państw.  

 

 
Wykres 3.9. Wartość eksportu krajów bałtyckich w latach 1992-2013  

w mln euro 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (01.04.2015).  
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dziesięciokrotnie, a Estonii wzrosła ponad 16,5-krotnie. W 2013 roku wartość 
eksportu Litwy wynosiła ponad 30 mld euro, Łotwy prawie 14 mld euro, a Estonii 
ponad 16 mld euro. 

 
Wykres 3.10. Wartość importu krajów bałtyckich w latach 1992-2013  

w mln euro 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (01.04.2015).  
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się obniżyła. Ponowny istotny wzrost eksportu w relacji do PKB nastąpił w 2012 
roku, kiedy relacja ta wyniosła prawie 62%. Podobnie sytuacja wyglądała w przy-
padku relacji importu do PKB.  

 
Tab. 3.12. Relacja eksportu i importu w krajach bałtyckich do ich PKB 

w latach 1992-2013 w % 

Rok Litwa Łotwa Estonia 
Eksport Import Eksport Import Eksport Import 

1992 b.d. b.d. 72,2 66,0 23,4 19,9 
1993 66,6 70,7 66,1 51,4 82,5 90,4 
1994 71,8 82,2 41,9 40,1 55,4 61,4 
1995 68,1 75,6 41,8 44,1 47,5 58,1 
1996 61,9 72,9 46,4 53,6 50,1 59,2 
1997 71,7 82,6 46,0 53,4 51,6 61,7 
1998 74,6 84,6 45,4 57,0 45,1 56,5 
1999 70,4 75,3 40,1 49,3 38,7 48,7 
2000 84,5 88,1 41,9 49,0 44,5 50,8 
2001 79,8 82,3 42,0 51,7 49,6 55,1 
2002 70,9 78,3 41,3 51,1 52,4 58,2 
2003 69,1 76,6 42,2 54,8 50,9 56,8 
2004 73,0 80,1 44,0 59,7 51,9 58,9 
2005 77,7 84,2 48,2 62,6 57,3 64,4 
2006 72,7 82,9 45,1 66,6 58,8 69,0 
2007 67,1 76,3 42,5 62,6 53,8 67,1 
2008 71,0 75,1 43,1 56,8 59,6 71,5 
2009 63,8 58,3 43,9 45,4 54,2 56,0 
2010 77,5 71,1 53,6 54,9 67,7 69,7 
2011 87,3 85,1 58,8 63,6 77,2 79,9 
2012 90,2 90,9 61,6 65,5 83,9 83,1 
2013 87,7 86,9 59,7 61,5 86,9 85,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (01.04.2015).  

 
Natomiast eksport Estonii stanowił na początku badanego okresu tylko 

23,4% PKB przy niecałych 20% dla importu. Kolejny rok przyniósł gwałtowny 
wzrost wymiany towarowej z zagranicą, ale nie wynikał on z istotnej zmiany war-
tości eksportu i importu, ale miała na to wpływ większa dynamika wzrostu PKB 
niż dynamika eksportu i importu. Po ustabilizowaniu się wskaźnika na poziomie 
porównywalnym z innymi krajami bałtyckimi nastąpił jego wzrost do ok. 86% 
PKB w przypadku eksportu i importu Estonii w roku 2013.  

 
 



 

84 

 
Wykres 3.11. Relacja eksportu krajów bałtyckich do ich PKB  

w latach 1992-2013 na tle UE-28 w % 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (01.04.2015).  

 
Wykres 3.12. Relacja importu krajów bałtyckich do ich PKB  

w latach 1992-2013 na tle UE-28 w % 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (01.04.2015).  
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Porównując wartość analizowanego wskaźnika dla importu i eksportu kra-
jów bałtyckich ze średnią unijną, widać, że w obu przypadkach wskaźnik ten jest 
większy. Świadczy to o bardzo silnym powiązaniu gospodarek krajów bałtyckich 
z innymi państwami.   

Zauważalna staje się też nierównowaga w obszarze wymiany międzynaro-
dowej pomiędzy krajami bałtyckimi a ich otoczeniem. Tą nierównowagę podkre-
ślają dane przedstawione na wykresie 3.13 a dotyczące relacji importu do eksportu 
krajów bałtyckich. Jeżeli przedstawiony na wykresie wskaźnik wynosi 1, oznacza 
to, że wartość importu w danym roku pokrywała wartość eksportu. Natomiast 
w przypadku, gdy wskaźnik ten jest mniejszy lub większy od 1 oznacza to, że 
w wymianie międzynarodowej dóbr i usług występuje nierównowaga.  

 
Wykres 3.13. Relacja importu do eksportu krajów bałtyckich  

w latach 1992-2013  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (01.04.2015).  
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Ważna jest jednak nie tylko wielkość analizowanego wskaźnika, ale również 
określenie jak duża jest nierównowaga w wymianie towarowej i usługowej. Warto 
podkreślić, że na Łotwie w latach 2006-2007 eksport przewyższał import o ponad 
47%. Tak istotna nierównowaga nie jest korzystna dla żadnej gospodarki.  

Restrykcyjna polityka kursowa w krajach bałtyckich doprowadziła do 
znacznego pogorszenia ich salda bilansu handlowego oraz bilansu obrotów bieżą-
cych (Stefański, 2007, s. 108). Międzynarodowe transakcje ekonomiczne skutkują 
równego rodzaju transferami finansowymi. Najczęściej transfery te klasyfikowane 
są do dwóch grup, jako obroty bieżące i jako obroty kapitałowe (Bernaś, 2006, 
s. 233). Na wykresie 3.14 przedstawiono saldo obrotów bieżących tych państw 
w relacji do ich PKB.  

 
Wykres 3.14. Saldo obrotów bieżących krajów bałtyckich w relacji do PKB 

w latach 1992-2013 w %  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (11.04.2015). 
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20% PKB w przypadku Łotwy. Taka sytuacja była bardzo niebezpieczna i groziła 
wystąpieniem poważnego kryzysu walutowego. Poważne zagrożenie stanowiło 
nawet obniżenie ratingu dokonywanego przez międzynarodowe agencje ratingowe, 
gdyż powodowało to wzrost kosztów obsługi zadłużenia tych państw.  

  
 

3.6. Średnie roczne i miesięczne stopy procentowe 
 
Kolejnym czynnikiem wpływającym niewątpliwie na funkcjonowanie sekto-

ra bankowego jest poziom stóp procentowych w danym kraju. To od niego zależy 
w konsekwencji oprocentowanie depozytów i kredytów dostępnych na danym 
rynku, a więc również kształtowanie się popytu na te produkty bankowe.  

W niniejszej pracy do oceny poziomu stóp procentowych wybrano średnio-
roczną długoterminową i krótkoterminową stopę procentową w krajach bałtyckich 
publikowane przez Eurostat. Za długoterminową stopę procentową przyjęto opro-
centowanie długoterminowych obligacji skarbowych emitowanych na okres  
10-letni, a denominowanych w walutach krajowych. Są to zharmonizowane długo-
terminowe stopy procentowe dla celów konwergencji publikowane również przez 
Europejski Bank Centralny. Brak danych dla Estonii związany jest z tym, że 
w przypadku tego kraju nie są emitowane papiery wartościowe, które byłyby zgod-
ne z tą definicją. Długoterminowa stopa procentowa w krajach bałtyckich przed-
stawiona została na wykresie 3.15. 

 

 
Wykres 3.15. Średnia roczna długoterminowa stopa procentowa w krajach 

bałtyckich w latach 2001-2014 w % 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (10.04.2015).  
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Na wykresie tym można dostrzec pewną cykliczność wahań długotermino-
wych stóp procentowych na Litwie i Łotwie. Kierunek ich zmian w badanym 
okresie był taki sam. Wynika to z tego, że pogarszająca się sytuacja finansowa 
gospodarek tych krajów, ale i budżetów ich państw w okresie kryzysu lat 2007-
2008 implikowała również ryzyko i ich rating finansowy. W związku z tym pod-
wyższeniu musiały ulec również stopy procentowe, które w 2009 r. na Łotwie 
przekroczyły 12,3%, a na Litwie osiągnęły 14%. Okres kryzysu gospodarczego był 
bardzo trudnym czasem dla krajów bałtyckich. Silne uzależnienie od kapitału 
zagranicznego nie sprzyjało wzrostowi zaufania do rynków wschodzących. Kraje 
bałtyckie dotkliwie odczuły zmniejszenie się napływu kapitału zagranicznego. 
Ponadto wspomniana wcześniej nadwyżka importu nad eksportem doprowadziła 
do zmniejszenia się w nich podaży pieniądza. Musiało to doprowadzić do silnego 
wzrostu stóp procentowych, który złagodził w pewnym stopniu skłonność inwesto-
rów do wycofywania kapitału z tych krajów. W 2014 roku stopy te ukształtowały 
się na znacznie niższym poziomie wynoszącym w przypadku Łotwy 2,51%, 
a Litwy 2,79%.  

Za krótkoterminową stopą procentową przyjęto przeciętną stopę rynku pie-
niężnego dla okresu trzymiesięcznego. W przypadku Estonii od roku 2011 wyko-
rzystano dane dotyczące stopy procentowej w obszarze euro. Dane przedstawiające 
kształtowanie się tej stopy w krajach bałtyckich zamieszczono na wykresie 3.16.  

 
Wykres 3.16. Średnia roczna krótkoterminowa stopa procentowa w krajach 

bałtyckich w latach 1996-2014 w % 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (10.04.2015).  
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Wahania krótkoterminowych stóp procentowych w krajach bałtyckich jesz-
cze bardziej wskazują na ich zróżnicowanie i cykliczność. Okres transformacji 
charakteryzujący się wysokimi poziomami inflacji i niskimi ocenami ratingowymi 
podmiotów funkcjonujących w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, to też czas 
wysokich stóp procentowych. Następne lata przynosiły wzrost zaufania inwesto-
rów do tych rynków i znaczne obniżenie inflacji, co przyczyniło się do spadku 
również krótkoterminowych stóp procentowych. Dokładniejsze dane, chociaż 
dotyczące krótszego okresu, przedstawione zostały na wykresach 3.17 i 3.18. 

 
Wykres 3.17. Średnia miesięczna krótkoterminowa stopa procentowa 

w krajach bałtyckich od maja 1997 do grudnia 2014 w % 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (10.04.2015). 

 
Wykres 3.18. Średnia miesięczna długoterminowa stopa procentowa 

w krajach bałtyckich od stycznia 2001 do grudnia 2014 w % 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (10.04.2015). 
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Na przedstawionych wykresach widać okresy, w których stopy w krajach 
bałtyckich kształtowały się na podobnym poziomie i te, na których występują duże 
rozbieżności pomiędzy nimi. Największe różnice w miesięcznych stopach procen-
towych dostrzec można w latach 1997-2000 oraz w okresie rozpoczętym przez 
światowy kryzys gospodarczy. To w tym czasie krótkoterminowe stopy procento-
we na Łotwie przekraczały 20% rocznie.  

 
 

3.7. Stopa podatku dochodowego od osób prawnych i dochody w tego 
podatku 

 
Początek okresu transformacji systemowej to też czas wprowadzania w kra-

jach Europy Środkowo-Wschodniej, a więc również krajach bałtyckich, podatków. 
Najistotniejszym podatkiem dla funkcjonowania sektora bankowego jest podatek 
dochodowy od osób prawnych, który muszą płacić banki oraz podatek od zysków 
kapitałowych, w tym od odsetek uzyskanych w sektorze bankowym, który w wielu 
krajach europejskich płacą gospodarstwa domowe.  

W gospodarce światowej, którą w XXI wieku charakteryzuje globalizacja 
i internacjonalizacja, podatki stają się obszarem, w którym poszczególne kraje 
konkurują między sobą. Najczęściej przedmiotem tej konkurencji są podatki odno-
szące się do przedsiębiorstw, które działają w formie osób prawnych, przede 
wszystkim zaś CIT (Corporate Income Tax). Podatek ten jest bowiem jednym 
z czynników decydujących o podejmowaniu działalności gospodarczej w danym 
kraju zarówno przez podmioty krajowe, jak i zagraniczne (Grynia, 2014, s. 126).  

Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek bezpośredni nie został 
objęty w Unii Europejskiej procesem harmonizacji, dlatego też w poszczególnych 
krajach UE-28 obowiązują różne stawki nominalne tego podatku. W tabeli 3.13 
przedstawiono jak kształtowały się maksymalne stopy tego podatku w krajach 
bałtyckich na tle średniej wyliczonej dla unii obejmującej aktualnie 28 państw.  

Na początku okresu transformacji stopy podatków dochodowych od docho-
dów przedsiębiorstw były stosunkowo wysokie. W roku 1995 na Litwie stopa podat-
ku dochodowego wynosiła maksymalnie 29%, na Łotwie 25%, a w Estonii 26%. 
W kolejnych latach stopa podatku CIT na Litwie zmalała aż do 15% w 2005 roku po 
czym kilka razy w okresie kryzysu w roku 2006, 2007 i 2009 została wprowadzona 
wyższa stopa podatku wynosząca maksymalnie 20%. Od 2010 r. stopa podatku 
dochodowego od przedsiębiorstw kształtuje się na tym samym poziomie. Przedsię-
biorstwa posiadające osobowość płatną płacą w tym kraju 15% swoich dochodów 
w formie tego podatku. Łotwa, która obecnie ma tą samą stopę podatkową dla CIT 
nie wprowadzała podwyższenia tego podatku w okresie kryzysu.  



 

91 

Tab. 3.13. Stopy podatku dochodowego od osób prawnych w krajach 
bałtyckich w latach 1995-2014 

Rok Litwa Łotwa Estonia UE-28 
1995 29 25 26 35 
1996 29 25 26 35 
1997 29 25 26 35,2 
1998 29 25 26 34,2 
1999 29 25 26 33,5 
2000 24 25 26 32 
2001 24 25 26 30,4 
2002 15 22 26 29 
2003 15 19 26 28 
2004 15 15 26 26,8 
2005 15 15 24 25,3 
2006 19 15 23 25,1 
2007 18 15 22 24,4 
2008 15 15 21 23,8 
2009 20 15 21 23,8 
2010 15 15 21 23,2 
2011 15 15 21 23 
2012 15 15 21 22,9 
2013 15 15 21 23,2 
2014 15 15 21 22,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Eurostat 2014, s. 36-37. 
 
Przedstawione wcześniej zmiany w polityce gospodarczej Estonii wspierane 

były przez uproszczenie systemu podatkowego i liberalizację zagranicznej polityki 
ekonomicznej tego kraju. Liniowy podatek dochodowy zarówno dla osób fizycz-
nych jak i osób prawnych wprowadzono już na początku lat 90. XX wieku. Po-
czątkowo wynosił on 26%, by w kolejnej dekadzie spaść do 21%. Rząd planował 
wcześniej w 2009 roku wprowadzić kolejną obniżkę tego podatku, ale kryzys 
gospodarczy przyczynił się do zmiany prawa w tym zakresie. Na uwagę zasługuje 
fakt, że rząd estoński wspierał inwestycje przedsiębiorstw stosując zwolnienie 
z opodatkowania tej części ich zysków, które były w tym czasie reinwestowane. 
Ponadto zarówno Litwa jak i Łotwa stosują obniżoną stopę podatku dochodowego 
dla dochodów osiąganych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Na Litwie przed-
siębiorstwa należące do tego sektora płacą podatek w wysokości 5% ich docho-
dów, a na Łotwie 9% dochodów.32 

Średnia wysokość obciążenia z tytułu tego typu podatku dla wszystkich kra-
jów członkowskich UE w 2014 r. kształtowała się na poziomie 22,9%, czyli znacznie 
                                                   
32 http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm (30.03.2015). 
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powyżej stawek obowiązujących w krajach bałtyckich. Rozpiętość stawek podat-
kowych w tym roku w krajach bałtyckich osiągnęła 6p.p. Najwyższa była w Esto-
nii, a najniższa na Litwie i na Łotwie. Jest to też jedna z najniższych stawek podat-
kowych w krajach unijnych.  

Należy zauważyć, że w większości przypadków stawki CIT w nowych kra-
jach członkowskich są niższe niż w krajach dawnej dwunastki. Może to wynikać 
też z faktu, że większość krajów obniżyła stawkę tego podatku zanim weszła do 
wspólnoty. Należy jednak spodziewać się obniżania tego podatku przez kraje starej 
Unii w celu przyciągnięcia kapitału i pobudzenia wzrostu gospodarczego. Z drugiej 
jednak strony nowe kraje mogą być zmuszane do podniesienia stawek CIT przez 
Unię Europejską, która zmierza do harmonizacji podatków również w tym zakresie.  

Podatki płacone przez przedsiębiorstwa wpływają natomiast na dochody 
osiągane z tego tytułu przez państwo. Wartość tych dochodów oraz ich udział 
w dochodach budżetowych krajów bałtyckich przedstawiono w tabeli 3.14.  

 
Tab. 3.14. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 

w krajach bałtyckich w latach 1995-2013 

Rok 

Litwa Łotwa Estonia 
Wartość 
(w mln 
LTL) 

% 
PKB 

% dochodów 
podatkowych 

Wartość 
(w mln 
EUR) 

% 
PKB 

% dochodów 
podatkowych 

Wartość 
(w mln 
EUR) 

% 
PKB 

% dochodów 
podatkowych 

1995 550,90 2,05 7,43 68,95 1,81 5,48 67,10 2,32 6,40 
1996 583,70 1,73 6,38 81,89 1,84 5,94 56,90 1,53 4,46 
1997 620,90 1,53 4,91 119,25 2,16 6,76 78,50 1,76 5,13 
1998 580,20 1,29 3,94 138,36 2,24 6,82 122,30 2,45 7,19 
1999 360,80 0,82 2,52 138,81 2,02 4,47 104,50 1,95 5,99 
2000 311,70 0,68 2,19 131,83 1,56 3,70 54,60 0,89 2,86 
2001 259,20 0,53 1,80 175,71 1,91 4,64 47,80 0,69 2,27 
2002 307,70 0,59 2,02 198,37 2,02 4,97 86,20 1,11 3,57 
2003 784,90 1,37 4,76 151,57 1,52 3,74 137,80 1,58 5,14 
2004 1 169,00 1,86 6,42 195,60 1,75 4,31 161,20 1,66 5,45 
2005 1 507,70 2,08 7,14 260,22 2,01 4,84 159,50 1,43 4,66 
2006 2 290,00 2,75 9,18 366,66 2,29 5,28 199,60 1,49 4,86 
2007 2 535,60 2,56 8,45 572,40 2,72 6,26 261,00 1,62 5,17 
2008 3 065,30 2,74 8,91 726,92 3,18 7,63 266,30 1,64 5,15 
2009 1 689,36 1,84 6,05 290,76 1,57 4,14 256,30 1,84 5,19 
2010 953,87 1,00 3,50 174,03 0,96 2,49 193,80 1,35 3,97 
2011 873,11 0,82 2,98 283,16 1,40 3,57 201,10 1,24 3,84 
2012 1 494,78 1,31 4,83 356,62 1,60 4,03 252,40 1,45 4,46 
2013 1 645,82 1,38 b.d. b.d b.d b.d b.d. b.d. b.d. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/taxation_customs (15.03.2015).  

 
Wpływy z tytułu podatku dochodowego na Litwie stanowiły od 0,53% 

w 2001 r. do 2,75% PKB. Było to od 1,8% do prawie 9,2% dochodów podatkowych 
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w tym kraju. W przypadku Litwy wystąpiły liczne wahania dochodów podatko-
wych, co wpłynęło zarówno na ich udział w PKB jak i w dochodach podatkowych 
tego państwa. Na początku okresu transformacji do roku 1997 zaobserwować 
można systematyczny ich wzrost od prawie 551 mln LTL do prawie 621 mln LTL. 
Kolejne lata do 2001 roku przyniosły spadek dochodów z tego tytułu przy nawet 
obniżającej się stopie podatku dochodowego. W 2001 r. dochody z tytułu CIT 
osiągnęły najniższą w badanym okresie wartość 259 mln LTL.  

Kolejna faza rozpoczęła się ponownym obniżeniem stopy opodatkowania do 
15%, co pobudziło gospodarkę na tyle, że nie tylko w kolejnych latach rosły do-
chody podatkowe z tego tytułu, ale tego wzrostu nie zahamowało podwyższenie 
stopy opodatkowania w 2006 i 2007 roku. Dopiero wraz z podwyższeniem stopy 
do 20% w roku 2009 r. zauważyć można spadek dochodów, który zahamowany 
został dopiero w roku 2011. W 2013 r. dochody z tego tytułu wyniosły ok. 
1 646 mln LTL.  

W przypadku Łotwy trudno dopatrzeć się jakiejś prawidłowości w zmienia-
jących się dochodach z tytułu podatku CIT. Pomimo początkowo obniżających się 
stóp podatku dochodowego, jak i ich stabilizacji od roku 2004 wraz ze zmieniającą 
się sytuacją rynkową zmianie ulegały dochody z tego tytułu. Odnosi się wrażenie, 
że gospodarka łotewska, a w szczególności jej dochody publiczne, są bardzo wraż-
liwe na zmiany zachodzące w jej otoczeniu. 

Kierunki zmian dochodów w przypadku Estonii pokrywają się z omówioną 
wcześniej sytuacją Litwy. Jednak znaczenie wpływów z tego tytułu podatkowego 
jest dużo mniejsze w finansowaniu budżetu państwa. Dochody z tytułu CIT stano-
wiły bowiem maksymalnie 2,45% PKB i 7,19% dochodów podatkowych.  

W Estonii stosunkowo niskie są również inne daniny publiczne, do których 
można zaliczyć chociażby składki na ubezpieczenia społeczne. Są one w całości 
płacone przez pracodawców w wysokości 33% wynagrodzeń pracowników.  

 
 

3.8. Rozwój rynku kapitałowego – segment giełdowy 
 
Rozwój i funkcjonowanie rynku kapitałowego, w tym giełd papierów warto-

ściowych w krajach bałtyckich był możliwy dopiero wraz z postępującym okresem 
transformacji systemowej. Giełda papierów wartościowych najwcześniej powstała 
na Litwie, bo w 1992 r., rok później na Łotwie, a w Estonii dopiero w 1995 r.  

Aktualnie giełdy litewska, łotewska i estońska należą do NASDAQ OMX. 
Funkcjonują one pod nazwą Nasdaq Bałtyckie, czyli obejmują rynek bałtycki. 
Głównym celem powstania takiej grupy giełd była minimalizacja różnic pomiędzy 
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trzema rynkami bałtyckimi, zminimalizowanie kosztów inwestowania na tych 
rynkach i ułatwienie handlu transgranicznego, co miało przyczynić się do rozwoju 
inwestycji w tym regionie. Rozwój giełdy daje możliwość inwestorom łatwiejszego 
dostępu do zróżnicowanych form lokowania ich kapitału i przyczynia się do popra-
wy płynności instrumentów finansowych, które znajdują się w ich portfelach inwe-
stycyjnych. Jednocześnie umożliwia przedsiębiorstwom pozyskiwanie kapitału 
z różnych źródeł, poprzez emisję papierów wartościowych dłużnych i udziałowych.  

Jednym ze wskaźników wykorzystywanych do oceny poziomu rozwoju ryn-
ków kapitałowych jest analiza relacji kapitalizacji giełdy do PKB. Oznacza ona 
wartość akcji wszystkich spółek notowanych na giełdzie. Na wykresie 3.19. przed-
stawiono kapitalizację spółek notowanych na giełdach w poszczególnych krajach 
bałtyckich według jej wartości na koniec roku. 

 
Wykres 3.19. Kapitalizacja spółek notowanych na giełdzie w krajach 

bałtyckich w latach 1995-2012 w USD 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WorldBank, http://data.worldbank.org/ 
(14.04.2015). 

 
Pierwsze lata transformacji to okres intensywnego wzrostu kapitalizacji 

giełd bałtyckich. Na przestrzeni dziesięciu lat od 1997 do 2007 kapitalizacja giełdy 
w Estonii wzrosła prawie 5,5-krotnie, giełdy na Litwie prawie 6-krotnie, a na Ło-
twie ponad 9-krotnie. Niestety okres kryzysu gospodarczego odbił się negatywnie 
na wartości notowanych spółek. W 2008 r. kapitalizacja giełdy w Estonii spadła o 
prawie 68%, na Litwie o 64% a na Łotwie o ponad 48%. Bessa na giełdzie była tak 
odczuwalna, że pomimo poprawy niektórych jej wyników w latach kolejnych 
kapitalizacja nie powróciła do końca 2012 r. do wartości z końca 2008 r.  
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W ocenie znaczenia i rozwoju rynków kapitałowych bardzo często zestawia 
się wartość kapitalizacji giełdy do PKB. Wskaźnik wyrażający tę relację przedsta-
wiono na wykresie 3.20. 

 
Wykres 3.20. Kapitalizacja spółek notowanych na giełdzie w krajach 

bałtyckich w latach 1995-2012 w relacji do PKB w % 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WorldBank, http://data.worldbank.org/ 
(14.04.2015). 

 
W relacji do PKB kapitalizacja giełd bałtyckich przez cały badany okres by-

ła znacznie poniżej średniej wyliczonej dla obszaru euro. W 2007 r. dla obszaru 
euro kapitalizacja giełdy stanowiła ponad 81% jego PKB. W przypadku krajów 
bałtyckich do 2006 r. wskaźnik ten nieustannie rósł. Na koniec 1997 r. w Estonii 
wskaźnik ten wynosił prawie 22%, na Litwie prawie 17%, a na Łotwie 5,5% PKB. 
Natomiast na koniec 2006 r. w Estonii przekroczył już 35%, na Litwie osiągnął 
prawie 34%, a w Estonii ponad 13,5% PKB.  

To na giełdzie dopatrzeć się można pierwszych oznak nadchodzącego kryzy-
su gospodarczego. Już w roku 2007 relacja ta spadła, a kolejny rok przyniósł dalsze 
pogłębienie bessy i spadku wskaźnika kapitalizacji giełdy do PKB. Należy zauwa-
żyć, że do końca 2012 sytuacja nie wróciła do stanu z 2006 r. Na Litwie i w Estonii 
wskaźnik ten wyniósł ok. 10%, natomiast na Łotwie mniej niż 4%. Świadczy to 
o bardzo słabym rozwoju rynków kapitałowych w krajach bałtyckich.  

Kolejny wykres 3.21 przedstawia liczbę spółek zarejestrowanych na giełdzie 
w danym państwie na koniec roku. Wskaźnik ten nie obejmuje spółek inwestycyj-
nych, funduszy inwestycyjnych i zbiorowego inwestowania.  
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Wykres 3.21. Liczba spółek krajowych notowanych na giełdzie w krajach 

bałtyckich w latach 1995-2012 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WorldBank, http://data.worldbank.org/ 
(14.04.2015). 

 
Na początku okresu transformacji liczne przedsiębiorstwa chętnie korzystały 

z możliwości, jakie dawała im giełda papierów wartościowych. W 1997 r. na gieł-
dzie notowanych było 607 spółek litewski i 51 spółek łotewskich. Jednak w kolej-
nym roku liczba spółek litewskich znacznie się obniżyła, do 63 spółek. Na koniec 
2012 na giełdzie notowanych było 16 spółek estoński, 33 litewski i 31 łotewskich.  

Natomiast według danych na 16.04.2015 r. na rynku głównym Nasdaq Baltic 
obejmującym ten obszar notowanych jest 16 spółek litewskich, 5 spółek łotewskich 
i 31 spółek estońskich. Tymczasem na rynku wtórnym notowanych jest 17 spółek 
litewskich, 23 spółki łotewskie i 2 spółki estońskie. Kapitalizacja spółek giełdo-
wych na ten dzień wyniosła 3 652 mln euro w przypadku spółek litewski, ponad 
907 mln euro dla spółek łotewskich i ponad 1 942 mln euro dla spółek estońskich.33 

Należy podkreślić, że przedsiębiorstwa krajów bałtyckich nie są notowane 
wyłącznie na rynkach lokalnych. Od kilku lat wykorzystują one również możli-
wość obrotu swoimi papierami wartościowymi na Giełdzie Papierów Wartościo-
wych w Warszawie. Według stanu na dzień 17.04.2015 r. na giełdzie tej notowane 
były spółki estońskie i litewskie przedstawione w tabeli 3.15. 
                                                   
33 http://www.nasdaqomxbaltic.com (17.04.2015). 
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Tab. 3.15. Spółki pochodzące z krajów bałtyckich notowane na GPW 
w Warszawie 

 Nazwa spółki Kraj Debiut na 
GWP 

Liczba  
wyemitowanych 

akcji 

Kapitalizacja 
giełdowa  
(w mln zł) 

Olympic Entertainment Group AS Estonia 09.2007 151 791 206 1 138,43 

AS Silvano Fashion Group  Estonia 07.2007 39 000 000 241,80 

AVIAAM LEASING AB Litwa 06.2013 43 305 593 282,79 

AVIA SOLUTIONS GROUP AB Litwa 03.2011 7 777 777 159,21 

AGROWILL GROUP AB Litwa 07.2011 187 416 252 178,05 

AB INTER RAO LIETUVA Litwa 12.2012 20 000 000 379,40 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPW, www.gpw.pl (17.04.2015). 
 
W okresie transformacji systemowej sektorom bankowym krajów bałtyckich 

przyszło funkcjonować w bardzo zmieniających się warunkach gospodarczych. 
Inflacja, bezrobocie, ale i wzrost gospodarczy nieustannie stymulowały je do eks-
pansji, albo recesji. Istotny był również wpływ kryzysów, które wystąpiły w tym 
czasie na świecie i pozostawiły wiele śladów w badanych wielkościach ekono-
micznych. Funkcjonowanie banków było również determinowane innymi czynni-
kami, które związane są z ich mikrootoczeniem, o czym będzie mowa w dalszej 
części niniejszej monografii.  

Jednym z najistotniejszych czynników kształtujących sektor bankowy i jego 
transformację jest otoczenie prawne. Podczas procesu transformacji nie zawsze 
proces budowania instytucji rynkowych zostanie w pełni zrealizowany. Następ-
stwem tego jest brak wykształconej ostatecznie struktury rynku, która wiąże się 
z lukami legislacyjnymi i instytucjonalnymi.  

Na początku okresu transformacji we wszystkich państwach dokonywano 
wiele zmian prawnych. W sektorze bankowym dostrzegano przede wszystkim brak 
regulacji prawnych normujących funkcjonowanie rynku usług bankowych. Bank 
centralny, jak i obowiązujące wówczas prawo bankowe było za słabe. Nie powsta-
ły jeszcze instytucje nadzorcze, a brak wykwalifikowanych kadr, potrafiących 
prowadzić działalność zorientowaną rynkowo wpływał na niską jakość zarządzania 
wewnątrz samym banków. Ponadto w tym czasie wiele zachowań ludzkich miało 
źródło w negatywnych pobudkach takich jak oszustwa, korupcja, kredytowanie 
z wykorzystaniem poufnych informacji (insider lending – kredyt pasożytniczy). 
Czynniki te wymagały korekty legislacyjnej pierwotnie uchwalonego prawa ban-
kowego, która miała miejsce najwcześniej w Estonii, bo już kwietniu 1993 r. a dwa 
lata później na Litwie i w Łotwie. 
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W ciągu już ponad 20 lat systemy bankowe krajów bałtyckich przeszły 
transformację od monopolu zdominowanego przez własność państwową do modelu 
konkurencji, w której istotną rolę odgrywają prywatni inwestorzy zagraniczni. Nie 
jest to jednak koniec tych zmian, bo gospodarka światowa charakteryzuje się po-
stępującymi procesami globalizacji i liberalizacji, które również wpłyną na funk-
cjonowanie systemów bankowych badanych państw. 
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ROZDZIAŁ IV  

MIKROOTOCZENIE BANKÓW W WYBRANYCH KRAJACH 
BAŁTYCKICH  

 
4.1. Gospodarstwa domowe jako klienci banków 
 

Podstawowymi podmiotami każdej gospodarki są gospodarstwa domowe 
i przedsiębiorstwa. Dlatego zanim omówiona zostanie sytuacja banków i rozwój 
sektora bankowego w okresie transformacji, warto przyjrzeć się procesom zacho-
dzącym w obszarze liczby i struktury ludności, oraz zmianom w sytuacji finanso-
wej gospodarstw domowych w krajach bałtyckich. Średnią liczbę ludności w bada-
nych krajach bałtyckich przedstawiono w tabeli 4.1. 

W całym okresie transformacji systemowej zauważalny jest systematyczny 
spadek liczby ludności krajów bałtyckich. Było to spowodowane jak wcześniej 
wspomniano ujemnym przyrostem naturalnym, a po akcesji tych krajów do Unii 
Europejskiej również emigracją zarobkową mieszkańców tych państw.  

W latach 1989-2013 m.in. na skutek emigracji zarobkowej liczba mieszkań-
ców Estonii zmalała o ponad 250 tys. osób, co stanowiło prawie 16% całej ludno-
ści tego kraju. Podobny proces, choć z jeszcze większym nasileniem, następował 
w pozostałych krajach bałtyckich. Na Litwie średnia liczba ludności zmalała 
o prawie 20%, a na Łotwie o prawie 25%. 

Według Eurostat na początku 2014 r. na Litwie żyło 2 943 472, na Łotwie 
2 001 468 a w Estonii 1 315 819 ludzi. Badanych krajów bałtyckich nie można 
zatem zaliczyć do najbardziej liczebnych krajów UE. Cała unia obejmująca 
28 państw członkowskich liczyła w tym czasie ponad 507 mln ludności. Kraje 
bałtyckie znajdowały się w tym czasie wśród 7 najmniej liczebnych państw UE 
(wykres 4.1)34.  

                                                   
34 http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (20.02.2015). 
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Tab. 4.1. Średnia liczba ludności w krajach bałtyckich w latach 1989-2013 

Rok Litwa Łotwa Estonia 
1989 3 684 255 2 666 955 1 568 131 
1990 3 697 838 2 663 151 1 569 174 
1991 3 704 134 2 650 581 1 561 314 
1992 3 700 114 2 614 338 1 533 091 
1993 3 682 613 2 563 290 1 494 128 
1994 3 657 144 2 520 742 1 462 514 
1995 3 629 102 2 485 056 1 436 634 
1996 3 601 613 2 457 222 1 415 594 
1997 3 575 137 2 432 851 1 399 535 
1998 3 549 331 2 410 019 1 386 156 
1999 3 524 238 2 390 482 1 380 620 
2000 3 499 536 2 367 550 1 396 985 
2001 3 470 818 2 337 170 1 388 115 
2002 3 443 067 2 310 173 1 379 350 
2003 3 415 213 2 287 955 1 370 720 
2004 3 377 075 2 263 122 1 362 550 
2005 3 322 528 2 238 799 1 354 775 
2006 3 269 909 2 218 357 1 346 810 
2007 3 231 294 2 200 325 1 340 680 
2008 3 198 231 2 177 322 1 337 090 
2009 3 162 916 2 141 669 1 334 515 
2010 3 097 282 2 097 555 1 331 475 
2011 3 028 115 2 059 709 1 327 439 
2012 2 987 773 2 034 319 1 322 696 
2013 2 957 689 2 012 647 1 317 997 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (20.02.2015). 

 
Wykres 4.1. Liczba ludności w UE według stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (20.02.2015). 
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Należy podkreślić, że populacja danego kraju jest jednym z podstawowych de-
terminant zagranicznych inwestycji bezpośrednich na rynku usług bankowych. 
Wpływa ona bowiem na wielkość i możliwości rozwoju tego rynku. Do zmierzenia 
tego rynku używa się bowiem często takich wskaźników jak wielkość populacji, 
PKB per capita oraz wielkość systemu finansowego (agregat M2 w relacji do PKB). 

Jednak spadek ludności spowodowany migracją i ujemnym przyrostem natu-
ralnym nie są jedynymi procesami, z którymi związana jest sytuacja finansowa 
gospodarstw domowych. Warto zwrócić jeszcze uwagę na proces, który charakte-
ryzuje całą Europę, a związany jest ze starzeniem się społeczeństwa. Dane po-
twierdzające te zjawiska przedstawione zostały w tabeli 4.2. 
 

Tab. 4.2. Struktura ludności Litwy, Łotwy, Estonii według wieku w % 

Rok Ludność w wieku 
 Poniżej 18 lat 18 do 24 lat 25 do 49 lat 50 do 64 lat 65 lat i więcej 

Litwa 
2005 22,3 10,3 36,0 16,5 14,9 
2006 21,5 10,7 36,1 16,4 15,3 
2007 20,6 11,2 36,2 16,6 15,5 
2008 20,1 11,4 36,0 16,7 15,8 
2009 19,3 10,7 35,3 17,5 17,2 
2010 18,6 11,0 34,9 18,4 17,2 
2011 18,8 10,3 34,1 18,8 18,1 
2012 18,5 10,2 33,6 19,8 18,0 
2013 18,5 9,7 33,3 20,1 18,4 

Łotwa 
2005 19,9 10,7 35,1 17,7 16,5 
2006 19,3 10,9 35,1 17,8 16,9 
2007 18,8 11,1 35,0 17,8 17,3 
2008 18,4 11,1 35,0 18,0 17,5 
2009 18,1 11,0 34,9 18,3 17,7 
2010 17,8 10,6 34,7 18,9 18,0 
2011 17,5 10,2 34,5 19,5 18,3 
2012 17,3 9,7 34,4 20,1 18,5 
2013 17,3 9,2 34,4 20,4 18,7 
2014 17,4 8,6 34,4 20,6 19,0 

Estonia 
2004 20,8 10,5 34,8 17,8 16,1 
2005 20,7 10,4 34,7 17,8 16,4 
2006 19,9 10,9 34,7 17,9 16,6 
2007 19,5 10,9 34,8 17,9 16,9 
2008 19,0 11,1 34,8 18,1 17,0 
2009 18,6 11,1 35,0 18,4 16,9 
2010 18,5 10,8 35,0 18,8 16,9 
2011 18,4 10,5 35,1 19,3 16,8 
2012 18,5 10,0 35,1 19,5 16,9 
2013 18,5 9,9 35,1 19,5 16,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (20.02.2015). 
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Zgodnie z danymi Eurostat największy odsetek ludzi starszych, w wieku 65 
i więcej lat zamieszkiwał na koniec 2013 r. na Łotwie. Natomiast najmłodsze 
społeczeństwo jest w Estonii. Ludzie starsi stanowili tam 16,9%, przy 18,5% ludzi 
w wieku poniżej 18 lat. Tymczasem na Łotwie tylko 17,4% społeczeństwa stano-
wią dzieci i młodzież. We wszystkich krajach bałtyckich począwszy od 2005 r. 
nastąpił spadek udziału osób w wieku poniżej 18 lat w strukturze ludności i wzrost 
udziału osób w wieku 65 lat i więcej, co potwierdza zjawisko starzenia się społe-
czeństwa tych krajów.  

Jednym z czynników determinujących popyt na kredyty gospodarstw do-
mowych są ich preferencje i potrzeby. Społeczeństwo estońskie dużą wagę przy-
wiązuje np. do posiadania własnego mieszkania. Wiadomym jest, że część gospo-
darstw domowych nie stać na zakup takiego mieszkania bez korzystania 
z zewnętrznych źródeł finansowania, jakimi są kredyty w bankach. W tabeli 4.3 
przedstawiono zatem strukturę ludności ze względu na stan posiadania nierucho-
mości. Wyodrębniono w niej ludność zamieszkującą w nieruchomościach będą-
cych jej własnością i ludność wynajmującą mieszkania. Wskazano również na 
udział nieruchomości, które są własnością mieszkańców badanych państw, 
a zostały zakupione za środki finansowe pochodzące z kredytów, co potwierdzone 
zostało m.in. wpisem do hipoteki tych nieruchomości.  

W krajach bałtyckich widoczne jest duże zainteresowanie gospodarstw do-
mowych posiadaniem na własność nieruchomości mieszkaniowych. Na Litwie 
w 2013 r. ok. 92,2% ludności zamieszkiwało właśnie w takich mieszkaniach, na 
Łotwie i w Litwie było to ponad 81% ludności. Natomiast w Estonii największa 
część mieszkań znajdujących się w zasobach ludności jest wciąż zabezpieczona 
kredytami hipotecznymi lub pożyczkami. W kraju tym 18,9% mieszkań własno-
ściowych, które aktualnie znajdują się w posiadaniu jego mieszkańców, posiada 
jeszcze nie spłacone kredyty hipoteczne i pożyczki. Tymczasem na Łotwie wskaź-
nik ten wynosi tylko 9,4%, a na Litwie 7,7%.  

Na uwagę zasługuje fakt, że w 2013 r. w UE-28 przeciętnie tylko 70% ludności 
posiadało swoje mieszkanie na własność, a 30% wynajmowało je. Natomiast 27,3% 
populacji było właścicielami nieruchomości, które obciążone były hipoteką lub innymi 
zobowiązaniami z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.35  

Informacje na temat liczby i charakterystyki gospodarstw domowych 
w krajach bałtyckich zaczerpnięto z danych Eurostatu. Wraz z przystąpieniem tych 
krajów do Unii Europejskiej nastąpiły też istotne zmiany w metodyce badań wa-
runków życia ludności. Wszystkie państwa członkowskie muszą na mocy rozpo-
rządzeń Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej 
wdrożyć jednolity system statystyki dochodów i warunków życia krajów Unii 
                                                   
35 http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (20.02.2015). 
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Europejskiej EU Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC). Głównym 
celem tych badań jest uzyskanie takich informacji o warunkach życia ludności, 
które byłyby porównywalne dla krajów UE (Bywalec, 2009, s. 98). Estonia przy-
stąpiła do realizacji programu EU-SILC w 2004 r., natomiast Litwa i Łotwa 
w 2005 r. (EC, 2013).  

 
Tab. 4.3. Udział ludności według stanu posiadania nieruchomości (%) 

Rok Własność  
nieruchomości 

Własność nieruchomości 
z kredytami hipotecznymi lub 

pożyczkami 
Wynajmujący 

Litwa 
2005 88,3 3,6 11,7 
2006 91,8 4,2 8,2 
2007 89,4 5,8 10,6 
2008 91,6 7,3 8,4 
2009 91,5 8,5 8,5 
2010 93,6 7,1 6,4 
2011 92,2 6,7 7,8 
2012 91,9 6,6 8,1 
2013 92,2 7,7 7,8 
2005 88,3 3,6 11,7 
2006 91,8 4,2 8,2 
2007 89,4 5,8 10,6 
2008 91,6 7,3 8,4 
2009 91,5 8,5 8,5 
2010 93,6 7,1 6,4 
2011 92,2 6,7 7,8 
2012 91,9 6,6 8,1 
2013 92,2 7,7 7,8 

Łotwa 
2007 86,0 3,3 14,0 
2008 86,0 7,3 14,0 
2009 87,2 8,7 12,8 
2010 84,3 7,2 15,7 
2011 82,8 8,0 17,2 
2012 81,5 9,5 18,5 
2013 81,2 9,1 18,8 
2014 80,9 9,4 19,1 

Estonia 
2006 87,8 11,7 12,2 
2007 86,8 15,9 13,2 
2008 88,9 12,3 11,1 
2009 87,1 16,0 12,9 
2010 85,5 16,6 14,5 
2011 83,5 16,7 16,5 
2012 82,2 18,0 17,8 
2013 81,1 18,9 18,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (20.02.2015). 
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Badania EU-SILC przeprowadzane są z różną częstotliwością. Oparte są one 
na zasadzie wspólnych „ram”, które określają zharmonizowaną listę zmiennych 
docelowych, które przekazywane są do Eurostatu, wspólne wytyczne i procedury, 
wspólne koncepcje (gospodarstwa domowego i dochodów) oraz klasyfikacje utwo-
rzone w celu zmaksymalizowania porównywalności informacji. Zmienne 
o charakterze pierwotnym przekazywane są do Eurostatu co rocznie, natomiast 
zmienne wtórne – co cztery lata lub rzadziej. Dlatego też tabele przedstawiające 
informacje dotyczące gospodarstw domowych w przypadku zmiennych wtórnych 
obejmują tylko wybrane lata.  

Badania przeprowadzone są wśród prywatnych gospodarstw domowych i ich 
aktualnych członków zamieszkujących na terytorium danego państwa. Uwzględ-
niają one wszystkich członków gospodarstw domowych, ale wywiady przeprowa-
dzane są jedynie z osobami, które do 31 grudnia roku poprzedzającego badanie 
ukończyły 16 lat. Z badania są wyłączone osoby żyjące w zbiorowych gospodar-
stwach domowych i instytucjach. W poszczególnych latach liczba badanych go-
spodarstw domowych może ulegać zmianom. Na wykresie 4.2 przedstawiono 
liczbę przebadanych gospodarstw domowych w krajach bałtyckich.  

  
Wykres 4.2. Liczba gospodarstw domowych objętych badaniem EU-SILC 

w krajach bałtyckich w 1999, 2005 i 2010 roku 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (20.02.2015). 
 

Na podstawie tak przeprowadzonych badań Eurostat publikuje dane doty-
czące sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Wybrane informacje zebrane 
w tych badaniach zamieszczone zostaną w kolejnych tabelach. W tabeli 4.4 za-
mieszczono przeciętną liczbę osób w gospodarstwie domowym.  

1999 2005 2010
Estonia 6 256 3 432 3 632
Łotwa 8 250 3 774 3 798
Litwa 3 929 7 586 6 103
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Tab. 4.4. Przeciętna liczba osób w gospodarstwach domowych krajów 
bałtyckich w latach 1994-2013 

Rok Litwa Łotwa Estonia 
2004 b.d. b.d. 2,4 
2005 2,5 2,6 2,4 
2006 2,6 2,6 2,4 
2007 2,6 2,6 2,3 
2008 2,6 2,6 2,3 
2009 2,5 2,5 2,3 
2010 2,4 2,5 2,3 
2011 2,4 2,4 2,3 
2012 2,3 2,4 2,2 
2013 2,3 2,4 2,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (20.02.2015). 

 
W badanym okresie przeciętna liczba osób zaliczanych do wspólnego go-

spodarstwa domowego zmalała we wszystkich krajach bałtyckich. Na Litwie z 2,5 
do 2,3 osoby na gospodarstwo domowe, na Łotwie z 2,6 do 2,4 osoby, natomiast 
w Estonii z 2,4 do 2,2. Przeciętnie zauważalny jest zatem spadek o ok. 0,2 osoby 
na gospodarstwo domowe. 

Szczegółowe dane dotyczące struktury tych gospodarstw domowych oraz 
liczby dzieci w nich zamieszkujących zostały zamieszczone w tabelach 4.5 i 4.6. 
Najwięcej gospodarstw domowych z dziećmi zamieszkuje na Litwie. Stanowią one 
ok. 33,1% gospodarstw domowych. Jednak na początku badanego okresu udział 
takich gospodarstw domowych w ich ogóle sięgał prawie 41%. Spadek udziału 
tych gospodarstw nastąpił we wszystkich badanych krajach bałtyckich.  

Stosunkowo duży odsetek gospodarstw domowych stanowią gospodarstwa 
jednoosobowe. Na Litwie jest to 36,6% gospodarstw domowych, na Łotwie ponad 
32%, a w Estonii 36%. Takie zmiany w strukturze gospodarstw domowych były 
możliwe m.in. dzięki poprawie sytuacji mieszkaniowej ludności tych krajów. Dzie-
ci, które wcześniej często przez wiele lat po uzyskaniu pełnoletniości zamieszkiwa-
ły z rodzicami, teraz między innymi dzięki kredytom mieszkaniowym mogą szyb-
ciej się usamodzielniać.  

Podobnie wygląda sytuacja gospodarstw domowych jeżeli chodzi o liczbę 
osób je tworzących. Największy jest w nich udział gospodarstw domowych jedno-
osobowych. Na kolejnym miejscu są gospodarstwa domowe dwuosobowe, których 
udział w badanym okresie wzrósł – na Litwie do 26,6%, na Łotwie do 30%, 
a w Estonii do 29,8%. Najwięcej rodzin wielodzietnych lub gospodarstw domo-
wych wielopokoleniowych, bo liczących 6 osób i więcej zamieszkuje na Łotwie. 
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Stanowią one w tym kraju aż 2,8% gospodarstw domowych. W Estonii odsetek ich 
stanowi 1,7%, a na Litwie tylko 1,4%.  

 
Tab. 4.5. Struktura gospodarstw domowych ze względu na liczbę osób 

dorosłych i dzieci na utrzymaniu (%) 

Rok Jedna osoba 
dorosła 

Dwie osoby 
dorosłe 

Trzy lub więcej 
osób dorosłych 

Gospodarstwa 
domowe z dziećmi 

Litwa 
2005 28,4 22,9 7,8 40,9 
2006 28,1 21,9 8,0 41,9 
2007 27,0 23,0 9,0 40,9 
2008 26,0 22,6 9,9 41,6 
2009 30,4 22,8 9,0 37,8 
2010 32,7 22,5 7,9 36,9 
2011 34,2 22,3 8,1 35,4 
2012 35,2 22,2 8,3 34,3 
2013 36,6 22,7 7,6 33,1 

Łotwa 
2005 25,3 25,6 10,5 38,6 
2006 25,3 25,1 11,0 38,5 
2007 26,6 24,2 11,4 37,9 
2008 28,4 23,3 11,3 37,0 
2009 29,7 24,6 10,3 35,4 
2010 29,3 24,5 10,5 35,7 
2011 30,9 25,3 10,0 33,8 
2012 30,7 25,7 10,1 33,4 
2013 30,4 27,5 9,8 32,3 
2014 32,3 26,9 10,0 30,8 

Estonia 
2004 32,0 23,2 8,0 36,9 
2005 31,1 24,0 7,4 37,5 
2006 33,2 23,5 7,4 35,9 
2007 33,6 24,9 7,1 34,4 
2008 34,4 25,4 6,5 33,7 
2009 34,2 25,9 7,0 32,9 
2010 34,5 26,0 7,2 32,2 
2011 34,9 26,3 7,1 31,8 
2012 36,0 25,8 6,7 31,4 
2013 36,0 26,5 6,3 31,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (25.03.2015). 
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Tab. 4.6. Struktura gospodarstw domowych według liczby osób je tworzących 
w % 

Rok 1-osobowe 2-osobowe 3-osobowe 4-osobowe 5-osobowe 6 i więcej 
osobowe 

Litwa 
2005 28,4 26,0 21,2 16,5 5,7 2,2 
2006 28,2 25,0 21,7 16,7 6,2 2,2 
2007 27,0 26,6 21,0 17,3 5,4 2,6 
2008 25,9 26,1 21,5 18,6 5,7 2,1 
2009 30,4 26,5 20,2 15,3 5,4 2,2 
2010 32,7 25,9 19,8 15,1 4,5 2,0 
2011 34,2 26,7 18,4 13,9 4,8 2,0 
2012 35,3 25,9 18,3 14,2 4,7 1,6 
2013 36,6 26,6 16,8 14,3 4,3 1,4 

Łotwa 
2005 25,1 29,7 21,6 14,5 6,4 2,7 
2006 25,2 28,6 22,2 15,1 5,9 3,1 
2007 26,4 27,8 22,0 14,0 6,2 3,7 
2008 28,3 26,8 21,4 13,8 5,8 4,0 
2009 29,6 28,1 20,1 12,8 5,6 3,7 
2010 29,3 28,6 20,9 12,9 4,9 3,5 
2011 30,8 29,1 19,7 12,3 5,0 3,2 
2012 30,7 29,7 19,7 12,4 4,8 2,8 
2013 30,1 31,1 18,7 12,9 4,6 2,6 
2014 32,2 30,0 18,4 12,1 4,6 2,8 

Estonia 
2004 31,6 27,4 20,5 13,7 4,9 1,9 
2005 30,9 28,8 19,7 13,5 4,9 2,1 
2006 33,1 27,7 19,0 13,6 4,7 1,9 
2007 33,7 29,0 17,9 13,3 4,2 1,9 
2008 34,4 29,7 17,5 13,1 3,6 1,6 
2009 34,1 30,0 17,9 12,8 3,5 1,6 
2010 34,5 29,2 18,5 12,5 3,6 1,7 
2011 34,9 29,7 17,2 12,8 3,6 1,8 
2012 36,0 29,6 17,6 12,1 3,3 1,4 
2013 35,8 29,8 16,3 12,7 3,8 1,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (25.03.2015). 

 
Istotnym czynnikiem determinującym sytuację finansową gospodarstw do-

mowych, a również ich skłonność do oszczędzania i korzystania z usług banko-
wych, jest ich dochód. W tabeli 4.7 zamieszczono dane przedstawiające średnią 
i medianę rocznego dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych w badanych 
krajach bałtyckich.  
 



 

108 

Tab. 4.7. Średnia i mediana rocznego zrównoważonego dochodu do dyspozycji 
gospodarstw domowych krajów bałtyckich w latach 2004-2014 w euro 

Rok 
Średni dochód  

gospodarstwa domowego Mediana dochodu 

Litwa Łotwa Estonia Litwa Łotwa Estonia 
2004 b.d. b.d. 3 245 b.d. b.d. 2 564 
2005 2 554 2 569 3 630 2 058 2 080 2 980 
2006 3 062 3 212 4 355 2 534 2 530 3 639 
2007 3 938 4 080 5 304 3 276 3 365 4 448 
2008 4 945 5 798 6 333 4 169 4 740 5 547 
2009 5 843 6 479 7 207 4 715 5 355 6 209 
2010 4 975 5 466 6 782 4 030 4 488 5 727 
2011 4 503 5 131 6 570 3 857 4 195 5 598 
2012 5 124 5 463 7 119 4 337 4 450 5 987 
2013 5 648 5 732 7 846 4 698 4 666 6 579 
2014 b.d. 6 324 b.d. b.d. 5 203 b.d. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (25.03.2015). 

 
Średni równoważny (ekwiwalentny) dochód jest to całkowity dochód go-

spodarstwa domowego do dyspozycji podzielony przez swoją „wielkość równo-
ważną”. Natomiast pojęcie „wielkość równoważna” odnosi się do zmodyfikowanej 
skali OECD. Skala ta nadaje różną wagę poszczególnym osobom w gospodarstwie 
domowym. Pierwszy dorosły otrzymuje wagę 1,0; inne osoby w wieku 14 lat 
i więcej, które mieszkają w gospodarstwie domowym wagę 0,5, a każde dziecko 
w wieku poniżej lat 14 tylko 0,3 (Rozporządzenie 28/2004).  

Biorąc pod uwagę średni dochód do dyspozycji gospodarstwa domowego, 
największe dochody osiągają podmioty mieszkające w Estonii. W ich przypadku 
średni dochód przekracza 7,4 tys. euro. Średni dochód gospodarstw domowych na 
Litwie wynosi tylko niecałe 72% tego poziomu, a na Łotwie nieco ponad 73% tej 
średniej. Jednak we wszystkich krajach nastąpił znaczny wzrost wartości średniego 
rocznego dochodu gospodarstwa domowego. W latach 2005-2013 na Litwie wzrósł 
on o 121%, na Łotwie o 123%, a w Estonii o 116%.  

Podobnie kształtowały się mediany dochodu gospodarstw domowych, czyli 
najwyższa była w Estonii. W roku 2013 mediany dochodów litewskich i łotewskich 
gospodarstw domowych stanowiły ok. 71% mediany wyliczonej dla Estonii.  

Warto przyjrzeć się również kształtowaniu się wskaźnika, który wyraża rela-
cję mediany do średniego rocznego zrównoważonego dochodu do dyspozycji 
gospodarstw domowych. Jego wartość przedstawiono na wykresie 4.3. 
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Wykres 4.3. Relacja mediany do średniego rocznego zrównoważonego 

dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych krajów bałtyckich w latach 
2005-2013 w % 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (25.03.2015). 

 
Relacja ta w roku 2005 wynosiła ok. 81% w przypadku Litwy i Łotwy, 

a 82% dla Estonii. Jednak już w kolejnym roku na Łotwie nastąpił jej istotny spa-
dek do niecałych 79%. Średnia w przypadku tego państwa miała szybsze tempo 
wzrostu niż mediana dochodu gospodarstw domowego. Rozbieżności pomiędzy 
tymi wielkościami ekonomicznymi są również widoczne w okresie kryzysu gospo-
darczego. W roku 2009 na Litwie relacja ta wynosiła 80,7%, na Łotwie 82,7%, 
a w Estonii aż 86,2%.  

Warto przyjrzeć się również danym dotyczącym odsetka gospodarstw do-
mowych, które nie zagrożone są ubóstwem. Istnieje wiele wskaźników wyrażają-
cych to zagrożenie, ale w niniejszej pracy oparto się o próg zagrożenia ustalony 
przez Eurostat jako 60% krajowej mediany ekwiwalentnego dochodu do dyspozy-
cji gospodarstw domowych. Dane dotyczące krajów bałtyckich przedstawiono na 
wykresie 4.4. 

Zatem w Estonii w roku 2005 nie było zagrożonych ubóstwem ponad 78% 
gospodarstw domowych, a w kolejnych latach ich udział spadł poniżej 77%. Na 
Łotwie relacja tych gospodarstw domowych do ogółu stanowiła początkowo 77%, 
a w roku 2013 przekroczyła 78,4%. Natomiast na Litwie w 2005 r. wynosiła 
78,3%, a w 2005 r. już tylko 76,7%. Dostrzec można zatem tylko niewielkie zmia-
ny (o 1 p.p.) we wzroście procenta gospodarstw domowych zagrożonych  
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ubóstwem w Estonii, w spadku ich udziału na Łotwie oraz wzroście o 1,6 p.p. 
gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem na Litwie. Jednak sam udział tych 
gospodarstw domowych w ogóle przebadanych podmiotów jest niepokojący, gdyż 
przekracza on średnią unijną. Według danych Eurostat na koniec 2013 r. 82,5% 
gospodarstw domowych EU-28 nie było zagrożonych ubóstwem, zatem zagrożenie 
to dotyczyło 17,5% tych podmiotów.  

  
Wykres 4.4. Odsetek gospodarstw domowych z rocznym ekwiwalentnym 
dochodem do dyspozycji powyżej progu zagrożenia ubóstwem w krajach 

bałtyckich w latach 2005-2013 w % 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (25.03.2015). 

 
W analizie zróżnicowania dochodów gospodarstw domowych często wyko-

rzystuje się współczynnik Giniego36, który również jest publikowany przez Euro-
stat. Jego wartości dla krajów bałtyckich przedstawiono na wykresie 4.5. 

Wartość tego współczynnika potwierdza wzrost nierówności rozkładu do-
chodów gospodarstw domowych na Litwie i Łotwie, oraz wzrost równomierności 
rozkładu dochodów tych podmiotów w Estonii. Na Litwie współczynnik ten spadł 
z 36 do 32,9, na Litwie wzrósł z 31 do 34,6, natomiast na Łotwie nieznacznie 
wzrósł 34 do 35,2. Wzrost tego współczynnika należy uznać w przypadku bada-
nych krajów jako zjawisko negatywne, gdyż jest to związane z coraz większymi 
różnicami w dochodach gospodarstw domowych. 
                                                   
36 Współczynnik Giniego jest najczęściej stosowaną miarą nierówności dochodowych. Przyjmuje on 
wartości z przedziału np. [0,100]. W przypadku egalitarnego rozkładu jest on równy 0. Natomiast gdy 
rozkład dochodów charakteryzuje się skrajnymi nierównościami ma wartość 100 (Kot, 2000, s. 114-115).  
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Wykres 4.5. Współczynnik Giniego dla krajów bałtyckich w latach 2000-2014 

(w skali od 0 do 100)  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (12.04.2015). 

 
Konsekwencją zróżnicowania dochodów gospodarstw domowych jest po-

wstanie grup osób, które ze względu na niewielkie środki finansowe znalazły się 
w niedostatku i nie mogą w sposób dostateczny zaspokajać swoich potrzeb. Bada-
nia przeprowadzane przy pomocy metody decyli według wydatków per capita 
wykazują, że zróżnicowanie to znacznie przewyższa średnią unijną (Wołkowski, 
2012, s. 156). 

Eurostat publikuje również ciekawe dane dotyczące udziału ludzi uzyskują-
cych dochody wyższe lub równe wyznaczonym progom krajowym. Wynoszą one 
130, 140 i 150% średniego dochodu gospodarstwa domowego.  

Największy odsetek gospodarstw domowych posiadających dochody powy-
żej 130% średniego dochodu zamieszkuje w Estonii. Ich odsetek w tym państwie 
stanowił od 22,5% w 2004 roku, przez 24,1% w roku 2012, do 23,6% w  2013 
roku. W tym czasie na Litwie te gospodarstwa domowe stanowiły od 21,5 do 
23,9%, a na Łotwie 22,1-24,2%. Można zatem uznać, że ich udział jest podobny. 
W 2013 roku większe rozbieżności występują w gospodarstwach domowych po-
siadających dochody na poziomie 150% i więcej średniego dochodu. Na Litwie 
stanowiło one tylko 15,7%, na Łotwie 16,3%, natomiast w Estonii aż 17,1%. Za-
tem w państwie tym istnieje największy odsetek gospodarstw domowych osiągają-
cych większe dochody.  
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Tab. 4.8. Udział osób uzyskujących dochody wyższe lub równe wyznaczonym 
progom krajowym w krajach bałtyckich w latach 2004-2014 

Rok 

Litwa Łotwa Estonia 
Ludność uzyskująca dochód na poziomie wyznaczonego progu procentowego  

średniego dochodu lub więcej 
130% 140% 150% 130% 140% 150% 130% 140% 150% 

2004 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 22,5 19,2 16,6 
2005 22,5 19,3 17,0 22,1 18,1 15,4 23,0 19,9 16,4 
2006 22,1 18,8 15,9 22,5 19,1 16,2 22,2 18,8 15,3 
2007 22,0 18,7 16,2 23,6 19,7 17,3 21,6 18,0 14,4 
2008 21,5 18,1 15,1 24,0 19,8 16,2 22,2 18,9 15,8 
2009 21,6 18,2 15,0 24,2 20,3 16,6 23,2 18,8 15,3 
2010 23,1 19,6 17,2 23,5 19,8 17,2 23,1 19,5 16,3 
2011 23,0 19,5 16,4 23,5 19,5 16,8 23,1 19,3 16,7 
2012 23,9 19,0 16,0 22,3 18,8 15,9 24,1 19,8 16,5 
2013 21,5 18,6 15,7 23,3 19,9 16,3 23,6 20,1 17,1 
2014 b.d. b.d. b.d. 23,5 19,6 16,7 b.d. b.d. b.d. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (25.03.2015). 

 
Ciekawie również przedstawiają się dochody rozporządzalne gospodarstw 

domowych przypadające na jednego mieszkańca w poszczególnych krajach. Ich 
wartość w euro i PPS zamieszczono w tabeli 4.9. 
 

Tab. 4.9. Roczny dochód rozporządzalny gospodarstw domowych per capita 
w krajach bałtyckich w latach 2000-2011 

Rok 
Dochód w euro Dochód w PPS 

Litwa Łotwa Estonia Litwa Łotwa Estonia 
2000 2 300 2 200 2 400 4 400 3 700 4 100 
2001 2 500 2 300 2 700 4 700 3 900 4 400 
2002 2 800 2 500 2 900 5 200 4 400 4 800 
2003 3 000 2 600 3 200 5 800 3 400 5 200 
2004 3 400 3 000 3 400 6 300 3 800 5 400 
2005 3 900 3 400 4 000 7 100 4 200 6 100 
2006 4 500 4 200 4 600 7 900 4 900 6 700 
2007 5 100 5 300 5 600 8 500 5 600 7 600 
2008 6 200 6 500 6 000 9 300 6 100 7 900 
2009 5 800 5 300 5 700 8 600 4 900 7 400 
2010 6 000 5 200 5 400 9 400 5 200 7 300 
2011 6 400 5 100 5 900 9 900 5 100 7 700 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (25.03.2015). 
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Największe dochody na mieszkańca przypadają na Litwie, następnie w Es-
tonii, a na ostatnim miejscu jest Łotwa. Porównując te dane z wartością PKB przy-
padającą na jednego mieszkańca widać, że zmianie uległa tutaj kolejność pierw-
szych państw. W przypadku PKB per capita największa jego wartość przypadła na 
osobę w gospodarstwie domowym w Estonii.  

Na początku badanego okresu średni roczny dochód na osobę w gospodar-
stwie domowym na Litwie wyniósł 2300 euro, na Łotwie 2200 euro a w Estonii 
2400 euro. Po jedenastu latach rozbieżności pomiędzy poziomem życia gospo-
darstw domowych w tych państwach znacznie się zwiększyły. Szczególnego zna-
czenia nabierają one, gdy porówna się dane dotyczące dochodów per capita, ale 
wyliczonych w PPS.  

Kolejne badanie Eurostat dotyczy ogólnego zadowolenia ze swojego życia 
wyrażonego przez ludność w wieku 16 lat i więcej. Odpowiedzi na pytanie o po-
ziom tego zadowolenia w krajach bałtyckich na tle innych państw europejskich 
przedstawiono na wykresach 4.6 i 4.7.  

 
Wykres 4.6. Wysoka ocena ogólnego zadowolenia ze swojego życia przez 

ludność w wieku 16 lat i więcej w 2013 roku (% ludności) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (25.03.2015). 

 
Najbardziej zadowoleni ze swojego życia w krajach bałtyckich są mieszkań-

cy Litwy. Zgodnie z danymi z 2013 r. stanowili oni 18,8% ludności tego kraju. 
Natomiast w przypadku Estonii odsetek wysokich ocen stanowił 13,5%, a w przy-
padku Łotwy tylko 12,6%. Mniej zadowolonych ze swojego życia mieszkańców 
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można znaleźć tylko na Węgrzech, w Serbii i Bułgarii. W tym czasie średni 
udział zadowolonych mieszkańców Unii Europejskiej składającej się z 28 państw 
wynosił 21,7%. 

 
Wykres 4.7. Niska ocena ogólnego zadowolenia ze swojego życia przez ludność 

w wieku 16 lat i więcej w 2013 roku (% ludności) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (25.03.2015). 

 
Na niski poziom zadowolenia ze swojego życia wskazuje w przypadku Es-

tonii aż 34,4% badanych, na Łotwie 30,8% badanych a na Litwie 27,9% badanych. 
Jest to znacznie powyżej średniej unijnej, dla której poziom ten wynosi 21%. Pod-
sumowując, gospodarstwa domowe krajów bałtyckich mają większe oczekiwania 
odnośnie poziomu ich życia. Wśród krajów unijnych przedstawiają się one jako 
niezadowolone ze swojego życia. 

Badając sytuację gospodarstw domowych często analizie poddaje się rów-
nież ich stopę oszczędności brutto. Jest ona rozumiana jako relacja oszczędności 
brutto tych podmiotów do ich dochodów do dyspozycji z uwzględnieniem zmiany 
udziałów netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych. 
Oszczędności brutto to ta część dochodów do dyspozycji brutto, która nie jest 
przeznaczana na konsumpcję. Należy jeszcze zauważyć, że w przypadku kolejnych 
wykresów do sektora gospodarstw domowych zaliczono również zgodnie z meto-
dologią Eurostat organizacje non-profit obsługujące te podmioty. Dane dotyczące 
stopy oszczędności brutto gospodarstw domowych krajów bałtyckich przedstawio-
no na wykresie 4.8. 
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Wykres 4.8. Stopa oszczędności brutto gospodarstw domowych w krajach 

bałtyckich w latach 1999-2013 w % 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (12.04.2015). 

 
Stopa oszczędności brutto gospodarstw domowych w Estonii od 2004 roku 

nieustannie jest dodatnia. Oznacza to, że dochody tych podmiotów są wyższe od 
ich wydatków konsumpcyjnych. Na Łotwie przyjmowała ona zróżnicowane warto-
ści począwszy od prawie -5,7% do 12%. Ujemne wartość tej stopy wystąpiły 
w roku 1999, 2001, 2006, 2007 i w latach 2011-2013. Oznacza to, że gospodarstwa 
domowe w tym czasie przeznaczyły na konsumpcję więcej niż osiągnęły docho-
dów. Natomiast na Litwie ujemna stopa oszczędności wystąpiła jedynie w okresie 
kryzysu gospodarczego w latach 2007-2008. W tym czasie gospodarstwa domowe 
przeznaczały na konsumpcję oszczędności z lat poprzednich.  

Wskaźnikiem oceniającym sytuację finansową gospodarstw domowych jest 
także ich stopa inwestycji brutto. Stopa ta jest definiowana jako relacja środków 
trwałych brutto do dochodów do dyspozycji brutto tych podmiotów z uwzględnie-
niem zmian w ich udziale netto w rezerwach funduszy emerytalnych. Na inwesty-
cje gospodarstw domowych składają się głównie zakup i remont mieszkań. War-
tość tej stopy przedstawiono na wykresie 4.9. 

Stopa inwestycji brutto w Estonii przyjmowała wartości od 6,17% do 9,45%. 
Na Łotwie jej wartość oscylowała od 3,44% do 12,64%, natomiast w przypadku 
Litwy od 4,77% do 6,18%. Zatem najbardziej stabilna była na Litwie. We wszyst-
kich krajach bałtyckich uległa ona obniżeniu po okresie kryzysu gospodarczego, 
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a mianowicie w 2009 roku, co świadczy o tym, że w tym okresie obniżyła się 
skłonność do inwestowania gospodarstw domowych na rynku nieruchomości.  

 
Wykres 4.9. Stopa inwestycji brutto gospodarstw domowych w krajach 

bałtyckich w latach 1999-2013 w %  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (12.04.2015). 

 
Kolejnym wskaźnikiem charakteryzującym sytuację gospodarstw domowych 

w krajach bałtyckich jest relacja zadłużenia do dochodów do dyspozycji brutto 
tych podmiotów. Zadłużenie rozumiane jest w nim jako pożyczki i inne zobowią-
zania. Natomiast w przypadku dochodów do dyspozycji tak jak w przypadku wcze-
śniejszych wskaźników uwzględnia się w nim zmiany w udziałach netto gospo-
darstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych. Relację zadłużenia 
gospodarstw domowych do ich dochodów przedstawiono na wykresie 4.10. 

Wskaźnik zadłużenia gospodarstw domowych w relacji do ich dochodów 
największe wartości przyjmował w Estonii. Należy więc uznać, że w tym kraju 
największe jest zadłużenie tych podmiotów. W roku 2008 wskaźnik ten wynosił 
88,30%, a na koniec badanego okresu już tylko 72,15%. Największe zadłużenie 
w relacji do dochodów estońskie gospodarstwa domowe osiągnęły w 2009 r. kiedy 
wskaźnik ten wyniósł aż 95,34%.  

Krajem, w którym gospodarstwa domowe są najmniej zadłużone jest Litwa. 
Wskaźnik zadłużenia do dochodów tych podmiotów nie przekroczył tutaj 13,28%, 
a wartość maksymalną osiągnął również w roku 2009. Na początku badanego 
okresu wynosił on 3,72%, a w 2013 roku już 10,10%. Natomiast na Łotwie począt-
kowo kształtował się na poziomie 27,74%, by następnie wzrosnąć po kryzysie aż 
do 74,64% w roku 2010. Kolejne lata przyniosły spadek badanej relacji do 48,79%.  
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Wykres 4.10. Relacja zadłużenia do dochodów gospodarstw domowych 

w krajach bałtyckich w latach 2004-2013 w % 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (12.04.2015). 

 
Ostatnią wielkością wykorzystaną do oceny sytuacji finansowej gospodarstw 

domowych jest relacja aktywów finansowych netto do dochodów tych podmiotów. 
Aktywa netto stanowią różnicę pomiędzy majątkiem finansowym, a zobowiąza-
niami danego podmiotu. W przypadku gospodarstw domowych korzystających 
coraz chętniej z kredytów i pożyczek, mają one istotny wpływ na wielkość ich 
majątku netto. Podstawowymi aktywami finansowymi należącymi do gospodarstw 
domowych są natomiast gotówka, środki zgromadzone w monetarnych instytu-
cjach finansowych, papiery wartościowe w postaci: akcji, obligacji i innych papie-
rów dłużnych, udziały i jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych oraz 
rezerwy ubezpieczeń na życie i funduszy emerytalnych. Relację tych aktywów do 
dochodów gospodarstw domowych przedstawiono na wykresie 4.11. 

Aktywa finansowe netto zgromadzone przez estońskie gospodarstwa domo-
we wykazały w badanym okresie tendencję rosnącą. W 2008 r. stanowiły one 
75,11% dochodów tych podmiotów, a następnie poprzez chwilowe załamanie 
w 2010 roku, wzrosły na koniec 2013 r. do 130,32% i osiągnęły największy po-
ziom wśród krajów bałtyckich. 

Na drugim miejscu plasują się łotewskie gospodarstwa domowe. Ich aktywa 
finansowe netto wynosiły w 2004 r. prawie 59% dochodów, a następnie spadły 
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w czasie kryzysu gospodarczego w 2008 r. do 32,04%. W kolejnych latach pod-
mioty te zaczęły gromadzić je na nowo, co potwierdzone zostało wzrostem bada-
nego wskaźnika w 2013 roku do poziomu 83,6%.  

 
Wykres 4.11. Relacja aktywów finansowych netto do dochodów gospodarstw 

domowych w krajach bałtyckich w latach 2004-2013 w % 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (12.04.2015). 

 
Najniższe aktywa finansowe netto zgromadziły litewskie gospodarstwa do-

mowe. W 2004 r. stanowiły one prawie 18% dochodów tych podmiotów, po czym 
nieco wzrosły i w 2014 r. było to już prawie 26% ich dochodów.  

Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że sytuacja go-
spodarstw domowych w krajach bałtyckich biorąc pod uwagę ich dochody przed-
stawia się na porównywalnym poziomie. Pomimo wzrostu dochodów gospodarstw 
domowych, nie oceniają one w większości pozytywnie swojej sytuacji życiowej, co 
też nie zawsze skłania je do oszczędzania.  

Istnieją natomiast istotne różnice pomiędzy zadłużeniem tych podmiotów 
w poszczególnych krajach, co wpływa również na ich aktywa finansowe netto. 
Czynniki te niewątpliwie implikują skłonność tych podmiotów do korzystania 
z usług bankowych i ukierunkowują działania banków w tych państwach na jak 
najlepsze zaspokojenie potrzeb gospodarstw domowych określanych w bankowo-
ści jako klientów detalicznych. 
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4.2. Przedsiębiorstwa jako klienci banków 
 
Drugą znaczącą grupą podmiotów korzystających z usług bankowych są 

przedsiębiorstwa. Zgłaszają one zapotrzebowanie na kredyty związane 
z przeprowadzanymi inwestycjami, ale często też są podmiotami korzystającymi 
z oferty depozytowej banków.  

Istotna zatem jest liczebność i zróżnicowanie tych podmiotów. Wpływa ona 
bowiem na działania banków, jak i kierowaną przez nie ofertę do tej grupy klien-
tów. Na wykresie 4.12 przedstawiono liczbę przedsiębiorstw w krajach bałtyckich 
w latach 2008-2012. Zgodnie z metodologią Eurostat za przedsiębiorstwa przyjęto 
podmioty prowadzące działalność gospodarczą poza działalnością finansową 
i ubezpieczeniową. 

 
Wykres 4.12. Liczba przedsiębiorstw w krajach bałtyckich w latach 2008-2012 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (12.04.2015). 

 
Najwięcej przedsiębiorstw funkcjonuje na Litwie. W 2008 r. było to 139 506 

podmiotów, natomiast w roku 2012 aż 141 893 podmioty. Liczba działających 
przedsiębiorstw wzrosła więc w badanym okresie o 2%. Tymczasem na Łotwie 
w 2008 r. funkcjonowało 76 912 przedsiębiorstw, a w 2012 roku było już o 19,5% 
podmiotów więcej, bo 91 939 przedsiębiorstw. Natomiast w najmniejszej spośród 
nich Estonii w 2008 r. działało 50 566 przedsiębiorstw, a cztery lata później 
o 15,5% podmiotów więcej, czyli 58 408 przedsiębiorstw.  
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Biorąc pod uwagę możliwość płacenia podatków według niższych stawek 
w niektórych krajach, jak również korzystania ze środków finansowych pochodzą-
cych z Unii Europejskiej istotne znaczenie mają parametry określające przynależ-
ność danego przedsiębiorstwa do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jed-
nym z nich jest liczba zatrudnionych osób. Dane dotyczące tej wielkości 
przedstawiono w tabeli 4.10.  
 

Tab. 4.10. Charakterystyka przedsiębiorstw według liczby zatrudnionych 
osób w krajach bałtyckich w latach 2010-2012 

Przedsiębiorstwo 
zatrudniające: 

Litwa Łotwa Estonia 
2010 2011 2012 2011 2012 2010 2011 2012 

od 0 do 9  
pracowników 46 377 49 075 52 394 70 398 82 943 101 934 114 721 128 608 

od 10 do 19  
pracowników 2 865 2 944 2 999 4 613 4 577 6 402 6 381 6 700 

od 20 do 49  
pracowników 1 842 1 772 1 873 2 670 2 815 3 865 4 006 4 147 

od 50 do 249 
 pracowników 963 996 991 1 366 1 424 2 025 2 119 2 142 

250 pracowników 
 i więcej 133 146 151 187 180 285 290 296 

Razem 52 180 54 933 58 408 79 234 91 939 114 511 127 517 141 893 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (12.04.2015). 

 
We wszystkich krajach bałtyckich najwięcej przedsiębiorstw zatrudnia od 

0 do 9 pracowników, czyli zgodnie z kryterium liczby pracowników można je 
zaliczyć do mikroprzedsiębiorstw. Natomiast najmniejszą grupę stanowią przed-
siębiorstwa duże, zatrudniające 250 pracowników lub więcej. W 2012 r. na Litwie 
było to 151 przedsiębiorstw, na Łotwie 180 przedsiębiorstw a w Estonii aż 296 
przedsiębiorstw. Strukturę tych przedsiębiorstw ze względu na to kryterium zapre-
zentowano na wykresie 4.13. 

Wykres ten potwierdza wnioski wypływające z poprzedzającej go tabeli. 
Przedsiębiorstwa stanowiące od 0 do 9 pracowników stanowią w krajach bałtyc-
kich, podobnie jak w innych krajach europejskich ok. 90% wszystkich przedsię-
biorstw. Natomiast najmniejszy jest udział przedsiębiorstw zatrudniających 250 
pracowników i więcej. Kształtuje się on na poziomie od 0,2% w Estonii do 0,26% 
na Litwie. Zatem w krajach bałtyckich dominuje sektor mikro i małych przedsię-
biorstw.  

Taką strukturę rynku implikują procesy związane z działalnością przedsię-
biorstw. Dotyczą one powstania nowych podmiotów, ale również ogłaszania przez 
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nie upadłości. Ponadto niektóre z nich muszą zostać wyrejestrowane. Na Litwie 
przyczyną zmniejszającej się liczby przedsiębiorstw jest obowiązkowe wyreje-
strowanie firm, które nie prowadziły działalności gospodarczej. Ponadto pozwolo-
no w tym kraju prowadzić indywidualną działalność gospodarczą bez obowiązku 
rejestrowania przedsiębiorstwa (Klukowska, 2012, s. 183). 

 
Wykres 4.13. Struktura przedsiębiorstw według liczby zatrudnionych 

w krajach bałtyckich w latach 2010-2012 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (12.04.2015). 

 
Kolejny wykres 4.14 przedstawia dane dotyczące obrotów przedsiębiorstwa 

w krajach bałtyckich.  
Największe obroty osiągają przedsiębiorstwa na Litwie. W 2008 r. wyniosły 

one prawie 67 mld euro, a w 2012 r. aż 68 mld euro. W tym czasie przedsiębior-
stwa w Estonii osiągały obroty od 36,6 mld do 48,3 mld euro, na Łotwie od 37,6 
mld do 48,3 mld euro, przy czym najgorszy pod tym względem był dla nich rok 
2009, kiedy obroty te przyjęły najniższe wartości. Od tego czasu we wszystkich 
krajach bałtyckich zauważyć można wzrost obrotów przedsiębiorstw.  

Ciekawie przedstawiają się też dane dotyczące obrotu przypadającego na 
jedno przedsiębiorstwo w tych krajach. W roku 2012 najwyższy wskaźnik w tym 
obszarze uzyskała Estonia, w której na przeciętne przedsiębiorstwo przypada obrót 
w wysokości prawie 827 tys. euro, następnie na Łotwie gdzie wartość ta wynosi 
ok. 741 tys. euro. Najniższe obroty charakteryzują przedsiębiorstwa na Litwie, 
gdzie wynoszą one zaledwie 355 tys. euro. 
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Wykres 4.14. Obroty przedsiębiorstw w krajach bałtyckich  

w latach 2008-2012 (w mln euro) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (12.04.2015). 

 
Podobnie jak w przypadku gospodarstw domowych, warto również przyjrzeć 

się aktywom finansowym zgromadzonym przez przedsiębiorstwa niefinansowe 
w krajach bałtyckich. Wartość tych aktywów zamieszczono na wykresie 4.15.  

 

 
Wykres 4.15. Aktywa finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w krajach 

bałtyckich w latach 2000-2013 (w mln euro) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (12.04.2015). 
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We wszystkich krajach bałtyckich wartość aktywów finansowych przedsię-
biorstw w badanym okresie znacznie wzrosła. Zauważalny jest tylko lekki spadek 
tej wielkości ekonomicznej w czasie kryzysu światowego, który najbardziej obni-
żył aktywa tych podmiotów w roku 2009. Na koniec 2013 aktywa zgromadzone 
przez przedsiębiorstwa obejmowały w Estonii 17,18 mld euro, na Litwie prawie 
14 mld euro, natomiast na Łotwie 9,9 mld euro. Wykres uwypukla zmiany jakie 
zachodziły w tym czasie, a przede wszystkim to, że aktywa te były w okresie tym 
gromadzone przez przedsiębiorstwa właściwie od poziomu zerowego. 

Taki wzrost aktywów możliwy był tylko dzięki inwestycjom realizowanym 
w tych podmiotach. Dlatego kolejny wykres 4.16 przedstawia stopę inwestycji 
przedsiębiorstw. Stopa ta jest liczona jako relacja wartości nakładów na inwesty-
cje37 do wartości dodanej w kosztach czynników produkcji38. 

 

 
Wykres 4.16. Stopa inwestycji przedsiębiorstw w krajach bałtyckich w latach 

2008-2012 (w %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (12.04.2015). 

 

                                                   
37 Przez nakłady na inwestycje rozumie się nakłady finansowe i rzeczowe, których celem jest stwo-
rzenie nowych środków trwałych albo ulepszenie istniejących obiektów majątku trwałego przedsię-
biorstwa (www.stat.gov.pl).  
38 Inaczej – wartość dodana brutto. W tym przypadku jest liczona ona jako suma kosztów związanych 
z zatrudnieniem, amortyzacją środków trwałych, nadwyżką operacyjną brutto oraz podatków po-
mniejszonych o dotacje związane z produkcją (www.stat.gov.pl). 
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Stopa inwestycji w przypadku przedsiębiorstw odzwierciedla sytuację 
w ich makrootoczeniu. W 2008 r. najwyższa stopa inwestycji charakteryzowała 
przedsiębiorstwa łotewskie i wynosiła 56,6%. W tym czasie na Litwie kształto-
wała się ona na poziomie 41,5% a w Estonii tylko 37,2%. W ciągu dwóch kolej-
nych lat przedsiębiorstwa znacznie ograniczyły skłonność do inwestowania. 
W 2010 r. analizowana stopa wyniosła 27,9% na Litwie, 30,8% na Łotwie 
i 25,2% w Estonii. Natomiast wraz z poprawą sytuacji gospodarczej stopa inwe-
stycji przedsiębiorstw również wzrosła, w przypadku Litwy do 32,3%, Łotwy do 
36,5%, a Estonii do 32,3%.  

 
 

4.3. Konkurencja w sektorze bankowym 
 
Na początku okresu transformacji system bankowy w badanych krajach two-

rzyły bank centralny i wyodrębnione z niego banki państwowe oraz nowo tworzo-
ne małe banki zakładane przez inwestorów krajowych. Ze względu jednak na to, że 
bariery wejścia dla nowo tworzonych banków były początkowo bardzo łagodne, 
rozprzestrzenianie się nowych niedokapitalizowanych banków krajowych zaowo-
cowało dodatkowym ciężarem dla nadzoru bankowego (Bonin, Wachtel, 2003, 
s. 8). Polityka licencyjna była oparta na błędnym przekonaniu, że najłatwiej będzie 
wspierać konkurencję bankową ułatwiając nowym podmiotom tworzenie banków.  

Aby przedstawić potencjał instytucji finansowych funkcjonujących w bada-
nych krajach na wykresie 4.17 przedstawiono aktywa finansowe instytucji finan-
sowych, których podstawową działalnością jest pośrednictwo finansowe lub po-
mocnicza działalność finansowa. Aktywa finansowe instytucji finansowych 
przedstawiono jako dane skonsolidowane. Oznacza to, że nie obejmują one opera-
cji dokonywanych z podmiotami zaliczanymi do tego samego sektora instytucjo-
nalnego zgodnie z metodologią Eurostat.  

Okres transformacji systemowej był czasem intensywnego wzrostu i rozwo-
ju rynków finansowych, ale również podmiotów na nich funkcjonujących. W przy-
padku krajów bałtyckich widać wyraźny wzrost aktywów finansowych gromadzo-
nych przez instytucje finansowe w nich funkcjonujące.  

Nawet w oparciu o dane z tak ograniczonego okresu, jakimi dysponuje Eu-
rostat, warto podkreślić, że wartość tych aktywów przez cały czas w poszczegól-
nych krajach osiągały porównywalny poziom. W roku 2004 wartość aktywów 
finansowych instytucji finansowych na Litwie wynosiła 11,9 mld euro, na Łotwie 
12,4 mld euro a w Estonii prawie 11 mld euro. Dziewięć lat później po prawie 
równomiernym ich wzroście, który oscylował wokół 2,8 raza, na Litwie aktywa te 
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wyniosły 33,6 mld euro, na Łotwie 35,2 mld euro a w Estonii 30,6 mld euro. Warto 
zastanowić się, ile z tych środków znajdowało się w dyspozycji banków.  

 
Wykres 4.17. Aktywa finansowe instytucji finansowych w krajach bałtyckich 

w latach 2000-2013 (w mln euro)39 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (12.04.2015). 

 
W gospodarce rynkowej podstawowymi podmiotami przyjmującymi depo-

zyty i udzielającymi kredyty są banki. Jednak zgodnie z wymogami Europejskiego 
Banku Centralnego dane gromadzone przez banki centralne w poszczególnych 
państwach Unii Europejskiej dotyczą sektora monetarnych instytucji finansowych. 
Instytucje te przyjmują depozyty i/lub bliskie substytuty depozytów od podmiotów 
innych niż monetarne instytucje finansowe oraz udzielają kredyty i/lub inwestują 
w papiery wartościowe na własny rachunek. Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją 
sektorową do tego zaliczane są więc nie tylko podmioty, które mają w swojej 
nazwie słowo „bank”. Najistotniejsze jest bowiem spełnienie przez te instytucje 
warunków określonych we wspomnianej wyżej definicji MIF. Zatem najczęściej 
do sektora tego należą: bank centralny, instytucje kredytowe takie jak: banki ko-
mercyjne, banki spółdzielcze i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz 
fundusze rynku pieniężnego (Capiga, 2006, s. 13). 

                                                   
39 Przedsiębiorstwa finansowe – to według metodologii Eurostat: financial corporations, czyli pod-
mioty będące rezydentami, których działalność podstawowa lub pomocnicza działalność finansowa 
jest związana z pośrednictwem finansowym. 
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Zgodnie z definicją Europejskiego Banku Centralnego do monetarnych in-
stytucji finansowych zaliczyć należy tylko podmioty, które są rezydentami danego 
kraju. Należą do nich banki centralne, instytucje kredytowe, instytucje przyjmujące 
depozyty w tym pośrednicy finansowi i instytucje pieniądza elektronicznego oraz 
fundusze rynku pieniężnego (Rozporządzenie 1071/2013).  

Wartość aktywów finansowych monetarnych instytucji finansowych, ale 
z wyłączeniem banków centralnych przedstawiono na wykresie 4.18. 

 
Wykres 4.18. Aktywa finansowe monetarnych instytucji finansowych 

z wyłączeniem banków centralnych w krajach bałtyckich w latach 2000-2013 
(w mln euro) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (12.04.2015). 
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Tymi podmiotami mogli być pośrednicy finansowi lub instytucje ubezpie-
czeniowe i fundusze emerytalne. Ich aktywa w tym czasie istotnie wzrosły, jak 
również zmianie uległ ich udział w aktywach finansowych instytucji finansowych, 
co przedstawiono na wykresach 4.19 i 4.20. 

 
Wykres 4.19. Aktywa finansowe pośredników finansowych w krajach 

bałtyckich w latach 2000-2013 (w mln euro) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (12.04.2015). 

 
Wykres 4.20. Aktywa finansowe instytucji ubezpieczeniowych i funduszy 

emerytalno-rentowych w krajach bałtyckich w latach 2000-2013 (w mln euro) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (12.04.2015). 
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Aktywa finansowe pośredników finansowych największe wartości przyjmu-
ją w Estonii. W 2000 r. ich wartość wyniosła 22,4 mln euro, w 2004 r. już 510 mln 
euro, a w 2013 r. 2,6 mln euro. Oznacza to, że od 2004 do 2013 wartość tych akty-
wów wzrosła ponad 5-krotnie. W przypadku Łotwy w 2004 r. pośrednicy dyspo-
nowali 46,1 mln aktywów, a w 2013 r. aż 338 mln, co oznacza, że w tym kraju 
wartość aktywów wzrosła ponad 7-krotnie. Jednak największy wzrost zauważyć 
można w przypadku aktywów finansowych pośredników na Litwie. W 2004 r. 
dysponowali oni aktywami wynoszącymi 26,5 mln euro, a w 2013 r. było to już 
243,8 mln euro, co oznacza, że aktywa te wzrosły ponad 9-krotnie.  

W Estonii aktywa, którymi dysponują pośrednicy finansowi stanowiły 
w 2004 r. 4,66% aktywów ogółem, natomiast w 2013 r. ich udział wyniósł już 
ponad 8,5%. W tym czasie na Litwie i w Łotwie udział ten nie przekroczył 1% 
aktywów.  

Natomiast w przypadku aktywów finansowych instytucji ubezpieczenio-
wych i funduszy emerytalno-rentowych ich wzrost w krajach bałtyckich był bar-
dziej równomierny. Należy jednak zauważyć, że ich udział w aktywach instytucji 
finansowych również przedstawiał się na zbliżonym poziomie. W 2004 r. udział 
ich aktywów w Estonii wyniósł 4,4%, na Łotwie 2,7%, a na Litwie 5,6%, po czym 
przez kolejne lata rósł, nawet w okresie kryzysu gospodarczego. Na koniec bada-
nego okresu wyniósł zaś 8,3% w przypadku Estonii, 7,2% w przypadku Łotwy 
i 6,2% dla Litwy. 

Jako podsumowanie przeprowadzonych rozważań w tabeli 4.11 przedsta-
wiono zestawienie aktywów finansowych wybranych grup instytucji finansowych 
w relacji do PKB poszczególnych państw. 

Aktywa finansowe zgromadzone przez instytucje finansowe na Litwie naj-
większą wartość w relacji do PKB osiągnęły w 2009 roku, kiedy przedstawiony 
wskaźnik wyniósł 126% PKB. Na Łotwie w tym czasie aktywa finansowe tych 
instytucji stanowiły prawie 196% PKB, natomiast na Litwie 191% PKB. Również 
w 2013 roku prym wiodą Łotwa i Estonia. W pierwszym z tych państw aktywa 
instytucji finansowych stanowią 151,5% PKB, natomiast w drugim aż 163,2% 
PKB. Tylko na Litwie relacja ta nie przekracza 100% PKB.  

Największymi aktywami dysponują monetarne instytucje finansowe z wyłą-
czeniem banków centralnych, a więc w przeważającej części banki. Na Litwie 
mają one do dyspozycji aktywa o wartości odpowiadającej 70% PKB, na Łotwie 
ponad 123%, a w Estonii prawie 109%. Pozostałe instytucje nie dysponują już tak 
znacznymi aktywami. Jedynie rola instytucji ubezpieczeniowych i funduszy eme-
rytalno-rentowych nieustannie rośnie.  
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Tab. 4.11. Aktywa finansowe wybranych grup instytucji finansowych w relacji 
do PKB w krajach bałtyckich w latach 2004-2013 (w %) 

Rok Instytucje finansowe 
ogółem 

MIF* z wyłączeniem 
banków centralnych 

Pośrednicy 
finansowi 

Instytucje ubezpieczeniowe i 
fundusze emerytalno-rentowe 

Litwa 
2004 65,2 44,5 0,1 3,0 
2005 80,6 60,2 0,5 3,6 
2006 99,2 70,5 0,9 4,7 
2007 112,2 80,6 1,2 5,2 
2008 106,5 79,7 0,3 4,9 
2009 126,0 95,0 0,4 7,2 
2010 118,8 89,8 0,6 7,1 
2011 107,5 80,8 0,4 6,6 
2012 101,5 74,5 0,5 7,4 
2013 96,0 70,2 0,7 7,3 

Łotwa 
2004 110,6 95,3 0,4 3,0 
2005 126,3 110,0 0,5 3,5 
2006 146,5 126,5 0,5 3,8 
2007 155,1 130,6 0,9 4,4 
2008 158,2 130,2 0,3 5,8 
2009 195,9 156,5 0,6 9,8 
2010 198,4 160,1 0,8 11,7 
2011 173,6 138,8 1,1 12,6 
2012 160,9 125,6 1,0 12,6 
2013 151,5 123,3 1,5 12,8 

Estonia 
2004 112,8 91,5 5,3 5,0 
2005 137,5 107,6 7,6 6,9 
2006 154,9 117,1 9,4 8,3 
2007 167,8 129,6 11,4 9,7 
2008 172,3 137,2 6,4 9,0 
2009 191,2 151,4 7,3 13,2 
2010 174,3 136,0 7,1 15,1 
2011 162,0 118,2 10,1 13,4 
2012 160,5 113,9 8,6 14,7 
2013 163,2 108,8 13,9 15,4 

* MIF – monetarne instytucje finansowe. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (12.04.2015). 

 
Od początku okresu transformacji Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 

dokonywał oceny postępów byłych państw socjalistycznych w zakresie reform, 
które w nich się odbywały. Postęp ten był mierzony w relacji do standardów okre-
ślonych na podstawie rozwiniętych gospodarek rynkowych. Podkreślano przy tym, 
że nie istnieje „czysta” gospodarka rynkowa, zatem nie można określić kiedy pań-
stwo osiągnie w pełni jej poziom.  
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Skala stosowana do oceny postępów w obszarze danego wskaźnika posiada-
ła zakres od 1 do 4+. Najniższy poziom oznaczał niewielkie lub żadne zmiany 
w systemie od początku okresu transformacji, a więc można powiedzieć, że gospo-
darka danego kraju wciąż była określana jako centralnie planowana. Natomiast 
w przypadku oceny najwyższej – przyznawana ona była krajom, które osiągnęły 
już standardy charakterystyczne dla uprzemysłowionej gospodarki rynkowej.40  

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju poddał ocenie m.in. procesy prywa-
tyzacji, restrukturyzacji, liberalizacji cen, system walutowy jak również politykę 
konkurencji w poszczególnych państwach. Oceny przyznane krajom bałtyckim 
począwszy od 1989 roku w obszarze polityki konkurencji przedstawiono na wykre-
sie 4.21. 

 
Wykres 4.21. Wskaźnik oceniający zmiany z polityce konkurencji w krajach 

baltyckich w latach 1989-2012 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBRD (2015), Transition indicators, 
www.ebrd.com (10.01.2015). 

 
W poszczególnych krajach występował różny stosunek do konkurencji mię-

dzynarodowej w sektorze bankowym. Niektóre z nich preferowały podejście pro-
tekcyjne względem słabych banków krajowych, inne przyjmowały pełną swobodę 
napływu zagranicznych inwestycji do sektora bankowego. Jednak wraz 
z pojawieniem się zagrożeń dla rodzimych, słabych kapitałowo banków związa-
                                                   
40 http://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/data/forecasts-macro-data-transition-
indicators.html (2.02.2015). 
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nych ze złymi długami, kraje te zmieniały swoją postawę na bardziej ostrożną 
i wprowadzały przejściowe ograniczenia w zakresie licencjonowania działalności 
bankowej.  

Krajem, który zrównał traktowanie banków krajowych i zagranicznych, jest 
niewątpliwie Estonia. Zdecydowała się ona też na pełną współpracę z nadzorami 
bankowymi innych państw. Bank Estonii udzielał licencji bankom zagranicznym 
na podstawie noty złożonej do instytucji nadzorującej w kraju rodzimym. Efektem 
przyjętego podejścia do konkurencji międzynarodowej jest zróżnicowany udział 
inwestorów zagranicznych w sektorze bankowym, o czym była mowa we wcze-
śniejszej części pracy.  
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ROZDZIAŁ V  

OCENA DZIAŁALNOŚCI DEPOZYTOWEJ I KREDYTOWEJ 
BANKÓW W KRAJACH BAŁTYCKICH 

 
5.1. Konkurencja na rynku depozytowo-kredytowym w badanych państwach 

 
Jak już wspomniano wcześniej na rynku depozytowo-kredytowym funkcjo-

nują różne instytucje finansowe. W prawie wspólnotowym określane są one jako 
monetarne instytucje finansowe. Liczbę tych instytucji oraz instytucji kredytowych 
w krajach bałtyckich przedstawiono w tabeli 5.1. 

 
Tab. 5.1. Liczba monetarnych instytucji finansowych (MIF) i instytucji 

kredytowych w krajach bałtyckich w latach 2001-2014 (stan na koniec roku) 

Rok Liczba MIF ogółem Liczba instytucji kredytowych 
Litwa Łotwa Estonia Litwa Łotwa Estonia 

2001 b.d. b.d. b.d. 51 39 7 
2002 b.d. b.d. b.d. 68 23 7 
2003 b.d. b.d. b.d. 71 23 7 
2004 77 56 25 74 23 9 
2005 80 60 25 77 25 11 
2006 80 64 26 77 28 14 
2007 83 69 29 80 31 15 
2008 87 73 34 84 34 17 
2009 88 74 38 85 37 18 
2010 90 76 37 87 39 18 
2011 95 72 37 92 31 17 
2012 96 72 35 94 29 16 
2013 92 73 35 91 63 31 
2014 90 62 38 89 59 37 

03.2015 90 63 38 89 60 37 

Źródło: opracowanie własne na podstawie EBC, Statistical Data Warehourse, 
http://sdw.ecb.europa.eu/ (20.04.2015). 
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Przedstawione dane potwierdzają rozwój sektora bankowego, ale również 
rynku usług depozytowo-kredytowych w krajach bałtyckich. W badanym okresie 
nastąpił istotny wzrost podmiotów świadczących usługi w tym zakresie. W prze-
ważającej części są to instytucje kredytowe, a więc głównie banki. Zgodnie z roz-
porządzeniem Parlamentu Europejskiego za instytucję kredytową uznaje się przed-
siębiorstwo, którego działalność polega na przyjmowaniu od klientów depozytów 
lub innych funduszy podlegających zwrotowi oraz na udzielaniu kredytów na swój 
własny rachunek (Rozporządzanie nr 575/2013). 

Zgodnie z tą definicją zalicza się do nich podmioty, które jednocześnie 
przyjmują depozyty i udzielają kredytów. Wskazuje się zatem, że instytucje te 
wykonują obie kategorie czynności. Należą do nich zatem zarówno banki jak 
i parabanki, które spełniają określone w dyrektywie warunki jednocześnie (Grze-
gorczyk, 2005, s. 86). 

Biorąc pod uwagę fakt, że w każdym państwie funkcjonuje jeden bank cen-
tralny, to liczba instytucji kredytowych praktycznie pokrywa się z liczbą monetar-
nych instytucji finansowych. Początkowo w krajach bałtyckich funkcjonowało 
więcej podmiotów zaliczanych do MIF, a nie zaliczanych do instytucji kredyto-
wych, ale w ostatnich latach różnice te się zmniejszyły. Było to spowodowane tym, 
że zmianie uległa kategoria, do której zaliczano w danym roku określoną instytucję 
finansową. Tak było np. na Łotwie w roku 2013, kiedy w grudniu tego roku zmia-
na kategorii instytucji dotyczyła aż 56 podmiotów.  

W tabeli 5.2 przedstawiono liczbę lokalnych oddziałów krajowych instytucji 
kredytowych w krajach bałtyckich. Najwięcej oddziałów instytucji kredytowych 
funkcjonuje na Litwie, mniej na Łotwie, a najmniej w Estonii. W przeliczeniu na 
jeden oddział instytucji kredytowej na Litwie przypada 4 509, na Łotwie 5 868, 
a w Estonii 9 414 mieszkańców.  

Wskaźnikiem będącym miarą koncentracji rynku oraz określającym szacun-
kowy poziom zagęszczenia w danej branży i poziom konkurencji na danym rynku 
jest wskaźnik Herfindahla-Hirschmana (HHI). Wartość tego wskaźnika na pozio-
mie 1 oznacza monopol na danym rynku. Czym większy jest zatem ten wskaźnik 
dla danego kraju, tym bardziej zmonopolizowany w nim jest rynek instytucji kre-
dytowych. 

Na podstawie wskaźnika Herfindahla-Hirschmana można stwierdzić, że tyl-
ko w Estonii nastąpił jego spadek w badanym okresie. Oznacza to, że nastąpił 
w tym czasie spadek siły producentów i wzrost konkurencyjności. Natomiast 
w przypadku Litwy i Łotwa mamy do czynienia z procesem odwrotnym.  
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Tab. 5.2. Liczba lokalnych oddziałów krajowych instytucji kredytowych 
w krajach bałtyckich w latach 1997-2013 

Rok Litwa Łotwa Estonia 
1997 b.d. 921 b.d. 
1998 b.d. 724 317 
1999 b.d. 626 296 
2000 b.d. 582 205 
2001 b.d. 590 210 
2002 b.d. 567 198 
2003 723 581 197 
2004 758 583 203 
2005 822 586 230 
2006 892 610 245 
2007 970 682 266 
2008 973 658 257 
2009 972 624 213 
2010 951 587 202 
2011 676 549 178 
2012 689 400 163 
2013 656 343 140 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ECB, http://sdw.ecb.europa.eu/ 
(16.04.2015). 

 

Tab. 5.3. Wskaźnik Herfindahla-Hirschmana dla instytucji kredytowych 
w krajach bałtyckich w latach 1997-2013 

Rok Litwa Łotwa Estonia 
1997 0,1549 0,0772 b.d. 
1998 0,2030 0,0994 0,3891 
1999 0,2096 0,1023 0,3978 
2000 0,2718 0,1007 0,4037 
2001 0,2503 0,1053 0,4067 
2002 0,2044 0,1144 0,4028 
2003 0,2071 0,1054 0,3943 
2004 0,1854 0,1021 0,3887 
2005 0,1838 0,1176 0,4039 
2006 0,1913 0,1271 0,3593 
2007 0,1827 0,1158 0,3410 
2008 0,1714 0,1205 0,3120 
2009 0,1693 0,1181 0,3090 
2010 0,1545 0,1005 0,2929 
2011 0,1871 0,0929 0,2613 
2012 0,1749 0,1027 0,2493 
2013 0,1892 0,1037 0,2483 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ECB, http://sdw.ecb.europa.eu/ 
(16.04.2015). 
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Kolejna tabela 5.4. zawiera dane dotyczące udziału aktywów pięciu naj-
większych instytucji kredytowych w aktywach ogółem wszystkich instytucji. Im 
wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym bardziej zdominowany przez te podmioty 
jest rynek kredytowy.  

 
Tab. 5.4. Udział aktywów ogółem pięciu największych instytucji kredytowych 

w krajach bałtyckich w latach 1997-2013 (%)  

Rok Litwa Łotwa Estonia 
1997 84,38 53,02 b.d. 
1998 89,68 60,88 99,36 
1999 90,97 60,65 98,94 
2000 88,29 60,90 98,80 
2001 87,60 63,36 98,88 
2002 83,95 65,27 99,08 
2003 81,02 63,09 99,18 
2004 78,88 62,41 98,55 
2005 80,63 67,33 98,10 
2006 82,49 69,17 97,11 
2007 80,91 67,24 95,75 
2008 81,25 70,24 94,75 
2009 80,48 69,35 93,43 
2010 78,83 60,43 92,26 
2011 84,75 59,57 90,64 
2012 83,63 64,05 89,60 
2013 87,10 64,13 89,71 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ECB, http://sdw.ecb.europa.eu/ 
(16.04.2015). 

 
Najbardziej zdominowany przez największe instytucje kredytowe jest sektor 

bankowy na Litwie i w Estonii. Największe instytucje kredytowe przejęły na tych 
rynkach prawie 90% aktywów. Jednak o ile na Litwie wskaźnik ten ma tendencję 
zmienną, w Estonii w badanym okresie systematycznie on maleje, z poziomu 
ponad 99% do 89,71% w roku 2013. Tymczasem na Łotwie nastąpił wzrost tej 
relacji od 53% do 64%.  

Jednak należy zauważyć, że w krajach bałtyckich poza bankami komercyjny-
mi na rynku depozytowo-kredytowym funkcjonują również inne instytucje finanso-
we, do których zaliczyć można unie kredytowe i banki spółdzielcze.  

Unie kredytowe określane są również jako kasy spółdzielcze. Informacje na 
temat tych instytucji gromadzone są przez ich związki. Jeden z największych związ-
ków zrzeszających unie kredytowe na świecie to World Council of Credit Unions 
czyli Światowa Rada Związków Kredytowych. Jest to globalne stowarzyszenie 
handlowe i agencja rozwoju dla unii kredytowych i spółdzielni finansowych. 
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W imieniu swoich organizacji członkowskich, Światowa Rada opowiada się za 
właściwym ustawodawstwem i regulacjami na poziomie globalnym i krajowym. 
Promuje także zrównoważony rozwój unii kredytowych na całym świecie, by dawać 
ludziom dostęp do wysokiej jakości i przystępnych cenowo usług finansowych. 

Dane dotyczące liczby unii kredytowych działających w krajach bałtyckich 
oraz ich członków przedstawiono w tabeli 5.5. 

 
Tab. 5.5. Liczba unii kredytowych i ich członków w krajach bałtyckich 

w latach 1995-2013 

Rok Liczba unii kredytowych Liczba członków unii kredytowych 
Litwa Łotwa Estonia Litwa Łotwa Estonia 

1995 b.d. 1 b.d. b.d. 280 b.d. 
1996 11 4 b.d. 806 1 792 b.d. 
1997 b.d. 4 b.d. b.d. 1 792 b.d. 
1998 11 b.d. b.d. 1 162 b.d. b.d. 
1999 11 11 b.d. 1 399 8 178 b.d. 
2000 10 15 b.d. 6 400 9 533 b.d. 
2001 34 22 b.d. 10 783 12 270 b.d. 
2002 53 24 b.d. 21 126 15 152 b.d. 
2003 57 26 b.d. 31 654 17 845 b.d. 
2004 62 26 b.d. 43 732 17 845 b.d. 
2005 56 30 b.d. 55 458 22 005 b.d. 
2006 59 30 10 68 841 22 601 2 693 
2007 59 30 12 81 888 24 085 2 807 
2008 61 30 13 94 430 24 730 2 918 
2009 61 34 19 102 403 25 194 3 019 
2010 61 34 19 112 608 25 540 3 144 
2011 62 34 20 124 383 25 540 3 429 
2012 63 31 21 135 920 26 000 4 060 
2013 63 31 20 142 603 26 000 4 549 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych World Council of Credit Unions, WCCU 
2013, WCCU 2012.  

 
Na podstawie danych przedstawionych w tej tabeli można stwierdzić, że 

banki funkcjonujące w krajach bałtyckich na rynku depozytowo-kredytowym mają 
dość znaczną konkurencję w postaci unii kredytowych. Ich znaczenie i rola 
w okresie transformacji wciąż wzrastały. Na koniec 2013 r. według szacunków 
WCCU na Litwie funkcjonowało aż 63 takich podmiotów, na Łotwie 31, a w Esto-
nii 20. Jednak ważniejsza jest wciąż rosnąca liczba członków tych instytucji, co 
świadczy o rosnącym popycie na usługi świadczone przez unie kredytowe. Po-
twierdzają to dane przedstawione na wykresie 5.1 obrazujące rosnącą wartość ich 
aktywów oraz penetrację rynku.  
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Wykres 5.1. Wartość aktywów unii kredytowych oraz ich penetracja 

w krajach bałtyckich w latach 1998-2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych World Council of Credit Unions, WCCU 
2013, WCCU 2012.  

 
Aktywa unii kredytowych funkcjonujących w krajach bałtyckich nieustannie 

rosną. Na koniec 2013 r. na Litwie przekroczyły one wartość 655 mln USD, nato-
miast na Łotwie i w Estonii 26 mln USD. Na ich stopniowy i regularny wzrost nie 
wpłynął też negatywnie kryzys światowy w latach 2007-2008.  

Podobne zmiany zachodzą w udziale tych instytucji w rynku depozytowo-
kredytowym. Świadczy o tym chociażby współczynnik penetracji tego rynku. Jest 
on liczony jako stosunek całkowitej liczby zgłoszonych członków unii kredyto-
wych do ludności aktywnej zawodowo w wieku 15-64 lat. Na koniec badanego 
okresu na Litwie wynosił on ponad 5,9%, natomiast na Łotwie prawie 1,7%. Naj-
niższy współczynnik charakteryzował unie kredytowe w Estonii, gdzie osiągnął on 
poziom niższy niż 0,6%.  

Procesy zachodzące w okresie transformacji systemowej przyczyniły się do 
zmiany warunków funkcjonowania banków komercyjnych, ale również działań 
podejmowanych przez podmioty oferujące swoje usługi na rynku bankowym. 
Klienci banków uzyskali bowiem możliwość wyboru banku, a nawet skorzystania 
z oferty innych instytucji finansowych. 
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5.2. Analiza działalności depozytowej banków w krajach bałtyckich 
 
Analiza efektów działalności depozytowej banków krajów bałtyckich rozpo-

częta zostanie od przedstawienia wartości depozytów przedsiębiorstw i gospo-
darstw domowych w krajach bałtyckich.  

Wartość gotówki i depozytów zgromadzonych przez przedsiębiorstwa prze-
kroczyła w 2013 r. 4,74 mld euro w Estonii, 3,78 mld na Łotwie i 5,9 mld euro na 
Litwie. Od roku 2004 r. nastąpił znaczący ich wzrost wynoszący w przypadku 
Litwy i Łotwy ok. 150%, a dla Estonii aż 189% (wykres 5.2). Niewielkie załama-
nie tego rynku w 2009 r. było związane z kryzysem gospodarczym w tym okresie, 
jednak w niektórych krajach wystarczył przedsiębiorstwom jeden rok, aby wartość 
analizowanych aktywów wróciła do poziomu sprzed kryzysu.  

 

 
Wykres 5.2. Wartość depozytów i gotówki przedsiębiostw niefinansowych 

w krajach bałtyckich w latach 2000-2013 w mln euro 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (12.04.2015). 

 
Podobna sytuacja dotyczyła gospodarstw domowych. W przypadku ich go-

tówki i depozytów również nastąpił znaczny wzrost, z krótką przerwą w okresie 
kryzysu gospodarczego. Na uwagę zasługuje fakt, że litewskie gospodarstwa do-
mowe najwięcej środków mają zgromadzonych właśnie w tej formie aktywów 
finansowych (wykres 5.3). 
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Wykres 5.3. Wartość depozytów i gotówki gospodarstw domowych w krajach 

bałtyckich w latach 2000-2013 w mln euro 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (12.04.2015). 

 
Jak już wspomniano wcześniej, ważnymi podmiotami funkcjonującymi na 

rynku depozytowo-kredytowym są unie kredytowe i banki spółdzielcze. One także 
zaliczane są do monetarnych instytucji finansowych, gdyż przyjmują depozyty oraz 
udzielają kredytów. W badanym okresie również dokonywały tych czynności, co 
potwierdzają dane przedstawione na wykresie 5.4.  

 
Wykres 5.4. Wartość lokat przyjętych przez unie kredytowe w krajach 

bałtyckich w latach 1995-2013 (w mln USD) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych World Council of Credit Unions, WCCU 
2013, WCCU 2012.  
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Podobnie jak w przypadku aktywów, również biorąc pod uwagę wartość lo-
kat zgromadzonych od swoich członków, unie kredytowe na Litwie pełnią najistot-
niejszą rolę wśród tych podmiotów w krajach bałtyckich. Wartość lokat zdepono-
wanych przez członków unii kredytowych sięga w tym kraju prawie 626 mln USD. 

Na zainteresowanie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw ofertą depozy-
tową banków wpływa niewątpliwie oprocentowanie depozytów. Kształtowanie się 
stopy tego oprocentowania w krajach bałtyckich przedstawiono na wykresie 5.5. 

 
Wykres 5.5. Oprocentowanie depozytów w krajach bałtyckich  

w latach 1993-2013 (w %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WorldBank, http://data.worldbank.org/ 
(14.04.2015). 

 
Na początku okresu transformacji oprocentowanie depozytów było bardzo 

wysokie, jednak najczęściej nie pokrywało jeszcze wyższej inflacji. Kolejne lata 
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wystąpiły w okresie poprzedzającym kryzys gospodarczy, w latach 2004-2005. 
W Estonii w tym czasie stopa ta spadła do 2,13%, na Litwie do 1,22%, a na Łotwie 
do 2,78%. W kolejnych latach nastąpił wzrost tego oprocentowania, a od 2010 
ponowny i bardzo gwałtowny jego spadek. Aktualnie są to stopy bliskie 0%.  
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* Dane dotyczą monetarnych instytucji finansowych poza bankami centralnymi i funduszami rynku 
pieniężnego. 

Wykres 5.6. Oprocentowanie depozytów bieżących (O/N) dla gospodarstw 
domowych i przedsiębiorstw w krajach bałtyckich od marca 2003 do lutego 

2015 roku (oprocentowanie roczne, dane miesięczne)* 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBC, Statistical Data Warehourse, 
http://sdw.ecb.europa.eu/ (20.04.2015). 
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gospodarczego a następnie jego istotny spadek. Aktualnie stopy te są na najniż-
szym poziomie w porównaniu z okresem ostatnich 10-lat.  

Za depozyty krótkoterminowe przyjęto depozyty o czasie zapadalności do 
roku. Wykres 5.7 przedstawia roczne oprocentowanie takich depozytów w przy-
padku nowo zawartych umów.  

 

 
Wykres 5.7. Oprocentowanie depozytów krótkoterminowych dla gospodarstw 

domowych i przedsiębiorstw w krajach bałtyckich od marca 2003 do lutego 
2015 r. (oprocentowanie roczne, dane miesięczne) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBC, Statistical Data Warehourse, 
http://sdw.ecb.europa.eu/ (20.04.2015). 
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W przypadku depozytów o zadeklarowanym okresie zapadalności do roku, 
nie było istotnych rozbieżności pomiędzy oprocentowaniem tych usług dla gospo-
darstw domowych i dla przedsiębiorstw. Ponadto stopy te kształtowały się na 
porównywalnym poziomie w przypadku wszystkich krajów bałtyckich. Większe 
różnice charakteryzowały oprocentowanie depozytów dla gospodarstw domowych.  

Aby scharakteryzować rynek depozytowy w krajach bałtyckich, warto przyj-
rzeć się strukturze tego rynku w wybranym kraju. W niniejszej pracy oparto się na 
danych dotyczących Estonii, której rynek depozytowy zdominowany jest przez 
cztery główne banki. Około 43% wszystkich depozytów na koniec czerwca 2014 r. 
było złożonych w Swedbanku, 21% w SEB Bank, 13% w estońskim oddziale 
Danske Bank, a 10% w Nordea Bank Finland (wykres 5.8).  

 

 
Wykres 5.8. Struktura rynku depozytowego w Estonii  

na dzień 30.06.2014 r. (%) 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Finantsinpektsioon, http://www.fi.ee/ 
(14.04.2015). 

 
Największa część depozytów złożonych została przez przedsiębiorstwa (wy-

kres 5.9). Przy wartości ok. 5,9 mld euro stanowiły one 43% wszystkich depozy-
tów. Depozyty gospodarstw domowych stanowiły 41% wszystkich depozytów, 
a wynosiły 5,7 mld euro. Na depozyty te składały się depozyty bieżące o wartości 
3,5 mld euro oraz depozyty terminowe na kwotę 2,1 mld euro. Pozostałe depozyty 
wynosiły 0,1 mld euro. 
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Wykres 5.9. Wartość depozytów w Estonii na dzień 30.06.2014 r. (mln euro) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Finantsinpektsioon, http://www.fi.ee/ 
(14.04.2015). 

 
Podobnie kształtuje się rynek depozytowy w pozostałych krajach bałtyckich. 

Jest on zdominowany przez kilka większych banków. 
 
 

5.3. Analiza działalności kredytowej banków w krajach bałtyckich 
 
Podobnie jak w przypadku depozytów w celu oceny działalności kredytowej 

monetarnych instytucji finansowych można porównać dane dotyczące wartości 
zadłużenia przedsiębiorstw i gospodarstw domowych z tytułu kredytów i pożyczek 
w mln euro. Na wykresie 5.10. przedstawiono wartość zobowiązań przedsiębiorstw 
z tego tytułu.  

Okres od 2000 do 2008 r. to nieustanny, płynny wzrost zadłużenia przedsię-
biorstw z tego tytułu. Największa wartość zadłużenia tych podmiotów przypadła na 
rok 2008. Na Litwie wyniosło ono 15,7 mld euro, na Łotwie 14,9 mld euro 
a w Estonii 13,5 mld euro. Zatem przeciętne przedsiębiorstwo było zadłużone na 
Łotwie na kwotę 267 tys. euro w Estonii, 193 tys. euro na Łotwie i tylko 112,9 tys. 
euro na Litwie. Na koniec 2012 r. zadłużenie to wyniosło w Estonii prawie 
12,9 mld euro, na Łotwie 13,9 mld euro, a na Litwie prawie 12,5 mld euro. Ozna-
cza to, że wartość przeciętnego zadłużenia przedsiębiorstwa się zmniejszyła do 
220,5 tys. w Estonii, 151 tys. euro na Łotwie i tylko 87,8 tys. euro na Litwie.  
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Wykres 5.10. Wartość zobowiązań przedsiębiorstw z tytułu kredytów i 
pożyczek zaciągniętych w bankach w krajach bałtyckich w latach 2000-

2013 w mln euro 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (12.04.2015). 

 
Tab. 5.6. Zobowiązania krótko i długoterminowe przedsiębiorstw z tytułu 

zaciągniętych kredytów i pożyczek w krajach bałtyckich w latach 2004-2013 

Rok 
Estonia Łotwa Litwa 

krótkotermi-
nowe 

długotermi-
nowe 

krótkotermi-
nowe 

długotermi-
nowe 

krótkotermi-
nowe 

długotermi-
nowe 

2004 1002,5 4631,6 1035,5 4052,7 1065,7 4650,6 
2005 1147,2 5653,9 1310,8 5883,5 1288,5 6341,6 
2006 1401,9 7931,8 1608,5 8207,4 1690,2 8362,6 
2007 1908,6 10052,6 2108,7 11334,5 2388,4 11550,8 
2008 2231,6 11278,3 2387,5 12481,2 2810 12934,6 
2009 2333,9 10623,9 2380,9 11576,9 2693 10906,3 
2010 2091,9 10089,4 2571,5 12381,6 2613,7 9891,4 
2011 2347,4 9658,2 2412,7 12826,6 2541,2 9579,2 
2012 2032,7 10846,9 2123,2 11764,6 2680,3 9772,7 
2013 2122,3 11388,5 2215,1 11746,8 2467,6 9333,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (12.04.2015). 
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Przeważającą część kredytów i pożyczek stanowią kredyty długotermino-
we. Na wykresie 5.11 przedstawiono ich udział w zobowiązaniach ogółem przed-
siębiorstw. W badanym okresie stanowiły one ok. 80% tych zobowiązań, z tym że 
najmniejszy ich udział występuje na Litwie.  

 
Wykres. 5.11. Udział zobowiązań długoterminowych przedsiębiorstw 
w zobowiązaniach ogółem w krajach bałtyckich w latach 2004-2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (12.04.2015). 

 
Kolejną grupą podmiotów korzystających z kredytów i pożyczek udzielanych 

przez sektor bankowy są gospodarstwa domowe. Na wykresie 5.12. przedstawiono 
zadłużenie tych podmiotów z tytułu tych instrumentów w krajach bałtyckich. 

Podobnie jak w przypadku kredytów i pożyczek dla przedsiębiorstw, tak 
i w przypadku gospodarstw domowych ich wartość od początku XXI w. znacznie 
rośnie. Największe zobowiązania z tego tytułu miały podmioty te w 2008 roku. 
Sięgnęły one wówczas ponad 10 mld euro na Łotwie, ponad 9,2 mld euro na Litwie 
i 8,0 mld euro w Estonii. Kolejne lata wiązały się ze spadkiem wartości tych zobo-
wiązań gospodarstw domowych, chociaż w Estonii w ostatnim roku one minimal-
nie wzrosły.  

Zarówno w Estonii jak i na Litwie przeważająca część kredytów i pożyczek 
gospodarstw domowych udzielana jest na okresy długie (wykres 5.13). Ich udział 
w całkowitych zobowiązaniach tych podmiotów przekracza 95%. Natomiast 
w przypadku Łotwy wskaźnik ten waha się wokół 90%, jednak dominującą rolę na 
tym rynku również pełnią kredyty długoterminowe.  
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Wykres 5.12. Wartość zobowiązań gospodarstw domowych z tytułu 

zaciągniętych kredytów i pożyczek w krajach bałtyckich w latach 2004-2013 
w mln euro 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (12.04.2015). 

 
Wykres. 5.13. Udział zobowiązań długoterminowych gospodarstw domowych 

w ich zobowiązaniach ogółem w krajach bałtyckich w latach 2004-2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (12.04.2015). 
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Ważnym wskaźnikiem obejmującym wszystkie kredyty udzielane przez sek-
tor finansowy jest relacja kredytu wewnętrznego do PKB. Kredyt wewnętrzny 
często uważany jest za zagregowaną miarę rozwoju bankowości. Pozwala on oce-
nić poziom zaangażowania pośrednictwa finansowego w finansowanie gospodarki 
(Szarzec, 2014, s. 14-15). Sektor finansowy rozumiany jest tu jako władze mone-
tarne, banki komercyjne, a także inne instytucje finansowe, takie jak firmy leasin-
gowe, pożyczkodawcy, instytucje ubezpieczeniowe czy fundusze emerytalne. 
Relację tę przedstawiono na wykresie 5.14. 

 

 
Wykres 5.14. Kredyt wewnętrzny dla sektora prywatnego w krajach 

bałtyckich w latach 1993-2013 (% PKB) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WorldBank, http://data.worldbank.org/ 
(14.04.2015). 

 
W okresie transformacji nastąpił więc wzrost relacji kredytu krajowego do 

PKB wszystkich krajów bałtyckich. Na początku badanego okresu stanowił on ok. 
20% PKB, natomiast w roku 2009 r. w Estonii sięgnął on ponad 105% PKB, na 
Litwie prawie 70% PKB, a na Łotwie 105% PKB. Jednak kryzys wpłynął bardzo 
niekorzystnie na tę relację. Do 2013 r. we wszystkich państwach zaobserwować 
można powolny spadek udziału kredytu krajowego w ich PKB. 

Wśród instytucji, u których zadłużone są gospodarstwa domowe, wyróżnić 
należy unie kredytowe świadczące usługi dla swoich członków. Wartość udzielo-
nych przez nie pożyczek przedstawiono na wykresie 5.15. 
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Wykres 5.15. Wartość pożyczek udzielonych przez unie kredytowe w krajach 

bałtyckich w latach 1995-2013 (w mln USD) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych World Council of Credit Unions, WCCU 
2013, WCCU 2012.  

 
Na koniec 2013 r. członkowie unii kredytowych byli zadłużeni w tych insty-

tucjach na kwotę prawie 377,5 mln USD na Litwie, 20 mln USD na Łotwie 
i 19 mln USD w Estonii. Oznacza to, że na jednego członka unii przypadało naj-
większe zadłużenie w Estonii w wysokości ponad 4100 USD, następnie na Litwie 
ponad 2600 USD. Tymczasem na Łotwie członek unii był przeciętnie zadłużony na 
762 USD. Instytucje te udzielają zatem niewielkich pożyczek swoim członkom.  

Podobnie jak zmieniały się inflacja i stopy krótko i długoterminowe na ryn-
kach kapitałowych, podobnie zmian należy dopatrywać się w oprocentowaniu 
kredytów i pożyczek udzielanych dla sektora prywatnego w krajach bałtyckich. 
Wiadomym jest, że stawka ta jest zróżnicowana w poszczególnych krajach i zależy 
od zdolności kredytowej kredytobiorców oraz celu, na który udzielany jest kredyt 
bądź pożyczka, dlatego trudno na jej podstawie wysuwać daleko idące wnioski. 
Oprocentowanie to przedstawiono na wykresie 5.16.  

W badanym czasie oprocentowanie kredytów i pożyczek znacząco się obni-
żyło. W 1993 r. wynosiło ono prawie 33,7% w Estonii, prawie 86,4% na Łotwie 
i aż 91,8% na Litwie. Jednak wraz z malejącą stopą inflacji i wzrostem zaufania do 
rodzimych przedsiębiorstw, banki udzielały coraz niżej oprocentowane kredyty. 
Dzięki temu stopa ta już w 1994 r. spadła, a w 1997 r. była poniżej 16% we 
wszystkich krajach bałtyckich.  
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Wykres 5.16. Oprocentowanie kredytów i pożyczek w krajach bałtyckich 

w latach 1992-2012 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WorldBank, http://data.worldbank.org/ 
(14.04.2015). 

 
Postępujący spadek oprocentowania kredytów i pożyczek zatrzymał się do-

piero w latach 2005-2006, kiedy stopa ta w Estonii osiągnęła 4,93%, na Litwie 
5,27%, a na Łotwie 6,11%. W kolejnych latach natomiast po ponownym jej wzro-
ście ustabilizowała się na poziomie poniżej 6%.  

Od momentu wejścia Estonii do Unii Europejskiej szybkiemu wzrostowi go-
spodarczemu towarzyszyła wysoka dynamika kredytów udzielanych sektorowi 
prywatnemu. Kredyty dla tego sektora w 2004 r. stanowiły ok. 63% PKB, nato-
miast dwa lata później 86% PKB. Ponadto zdecydowana większość kredytów 
udzielana była w walutach obcych. Przed kryzysem aż 80% kredytów mieszkanio-
wych zaciągniętych było w Estonii w walutach obcych i oprocentowane według 
zmiennej stopy procentowej.  

Silne uzależnienie od kapitału zagranicznego nie sprzyjało akcji kredytowej 
w okresie kryzysu w Estonii. Pod koniec 2007 roku banki estońskie zdominowane 
przez taki kapitał drastycznie ograniczyły wolumen udzielanych kredytów zarówno 
konsumpcyjnych jak i mieszkaniowych oraz podniosły ich oprocentowanie. Było 
to spowodowane ograniczeniami wprowadzonymi przez zagraniczne koncerny, 
które nie przekazywały wystarczających środków na działalność kredytową swoim 
spółkom zależnym w Estonii. Spowodowało to utrudniony dostęp do nowych 
kredytów bankowych zarówno dla gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw, 
czego konsekwencją stały się problemy ze spłatą już zaciągniętych kredytów.  
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Występujący w tym okresie wzrost bezrobocia przyczynił się także do pro-
blemów ze spłatą kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych. Większość go-
spodarstw domowych stała się niewypłacalna, co wpłynęło na pogorszenie się 
jakości portfela kredytowego banków. Jednak należy podkreślić, że w Estonii nie 
upadł żaden bank i nie wystąpił tam kryzys bankowy. Ponadto kraj ten 
w przeciwieństwie np. do Łotwy nie musiał zwracać się o pomoc do Międzynaro-
dowego Funduszu Walutowego (Gostomski 2012, s. 152). 

Rynek kredytowy w Estonii rozdzielony jest właściwie pomiędzy cztery 
największe banki, które kontrolują 90% tego rynku. Struktura tego rynku została 
przedstawiona na wykresie 5.17.  

 
Wykres 5.17. Struktura rynku kredytowego w Estonii  

na dzień 30.06.2014 r. (%) 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Finantsinpektsioon, http://www.fi.ee/ 
(14.04.2015). 

 
Dominującą rolę na tym rynku sprawuje Swedbank, który kontroluje naj-

większą część rynku, aż 39% całego portfela kredytowego. Następny jest SEB 
Bank z udziałem 24% oraz Nordea Bank Finland Plc Estonia, który ma 19% udział 
i Danske Bank Estonia z udziałem 8%. Pozostałe 10% rynku kredytów jest podzie-
lone pomiędzy 11 jego uczestników, z których największym jest DNB Bank mają-
cy udział 4%.  
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Wykres 5.18. Wartość kredytów dla gospodarstw domowych w Estonii na 
dzień 30.06.2014 r. (mln euro) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Finantsinpektsioon, http://www.fi.ee/ 
(14.04.2015). 

 
Największy udział wśród kredytów udzielonym gospodarstwom domowym 

stanowią kredyty mieszkaniowe. Osiągnęły one kwotę 5,93 mld euro. Dużo mniej-
sze znaczenie mają kolejne rodzaje kredytów, których znaczenie w finansowaniu 
gospodarstw domowych jest znikome.  

 
 

5.4. Ocena sytuacji finansowej banków 
 

Porównując oprocentowanie depozytów i kredytów w krajach bałtyckich 
warto zadać sobie pytanie, ile na różnicy pomiędzy nimi zarabia bank. Informację 
na ten temat dostarcza analiza spreadu stóp procentowych, który przedstawiony 
został na wykresie 5.19. 

Okazuje się, że banki najwięcej zarabiały na różnicach pomiędzy oprocen-
towaniem kredytów i depozytów na początku okresu transformacji. Kolejne lata 
przyniosły znaczne ograniczenie spreadu na oprocentowaniu. Ponowny jego wzrost 
nastąpił wraz z pojawieniem się kryzysu gospodarczego, który pogorszył sytuację 
wielu podmiotów, ale również ograniczył zdolność kredytową, jednocześnie 
zwiększając ryzyko związane z ich finansowaniem.  
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Wykres 5.19. Spread stóp procentowych w krajach bałtyckich  

w latach 1993-2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WorldBank, http://data.worldbank.org/ 
(14.04.2015). 

 
Istotny z punktu widzenia sytuacji finansowej banków jest współczynnik 

adekwatności kapitałowej. Jest to stosunek kapitału własnego banku i rezerw do 
aktywów ogółem, ważonych ryzykiem.  

 
Wykres 5.20. Współczynnik adekwatności kapitałowej (wypłacalności) 

w krajach bałtyckich w latach 2000-2013 (w %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WorldBank, http://data.worldbank.org/ 
(14.04.2015). 
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Współczynnik adekwatności kapitałowej określany również jako współ-
czynnik wypłacalności w krajach bałtyckich w całym badanym okresie przewyż-
szał wartość średnią dla sektorów bankowych wszystkich państw znajdujących się 
w obszarze euro (wykres nr 5.20). Jednak jego wartości w okresie światowego 
kryzysu gospodarczego były niższe niż minimalny poziom określony przez Mię-
dzynarodowy Komitet Nadzoru Bankowego, a wynoszący 8%. Mimo to na pod-
stawie kształtowania się tego wskaźnika można powiedzieć, że ryzyko kredytowe 
ponoszone przez banki krajów bałtyckich było niższe niż średnie unijne. 

 
Wykres 5.21. Udział należności zagrożonych w należnościach ogółem banków 

w krajach bałtyckich w latach 1997-2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WorldBank, http://data.worldbank.org/ 
(14.04.2015). 

 
W okresie od 1997 do okresu poprzedzającego kryzys gospodarczy udział 

należności zagrożonych w należnościach ogółem znacznie się obniżył (wykres 
5.21). W przypadku Litwy z 22,2% do 0,6%, dla Łotwy od 10 do 0,5%, a dla Esto-
nii od 1,4% do 0,2%. Niestety światowy kryzys negatywnie wpłynął na kształto-
wanie się badanego wskaźnika, szczególnie zaś w przypadku Litwy, dla której 
w 2009 r. wskaźnik ten wyniósł 24%. W kolejnych latach obniżał się, aż do po-
ziomu niecałych 10% w roku 2014. Najlepsza relacja kredytów zadłużonych do 
należności ogółem banków występuje w Estonii, gdzie nie przekraczała ona 
w całym badanym okresie wielkości średniej wyliczonej dla unii.  
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ZAKOŃCZENIE  
 
W niniejszej publikacji podjęto się oceny postępów na drodze do rynkowego 

systemu bankowego wybranych krajów bałtyckich. Ze względu na uwarunkowania 
historyczne i gospodarcze, skoncentrowano się na Litwie, Łotwie i Estonii, które 
w ostatniej dekadzie XX wieku, jako samodzielne państwa, rozpoczęły transforma-
cję ustrojową i gospodarczą. Odłączenie od Związku Radzieckiego w ich przypad-
ku zapoczątkowało szybkie wprowadzanie reform gospodarczych, procesów re-
strukturyzacji, liberalizacji, prywatyzacji i konsolidacji, które charakteryzowały 
tworzące się w tym czasie systemy bankowe.  

Przeprowadzone badania dotyczą kilku obszarów determinujących przemia-
ny zachodzące w systemach bankowych analizowanych państw. Po przedstawieniu 
sytuacji na początku okresu transformacji analizie poddano poszczególne czynniki 
makro i mikroekonomiczne, które wpływały na zmiany zachodzące na rynku fi-
nansowym, w szczególności zaś w sektorze bankowym.  

Proces transformacji systemowej w badanych krajach zapoczątkowany był 
już w latach 1989-1991, chociaż za początek okresu transformacji przyjęto 1992 
rok. Proces ten rozpoczął się jeszcze przed upadkiem reżimu komunistycznego, 
jednak rozpędu nabrał wraz z zainicjowaniem powstania dwuszczeblowego sektora 
bankowego. Rozpad monobanku i wyodrębnienie z niego banku centralnego oraz 
banków komercyjnych nie zapewniły nowopowstałym podmiotom wystarczają-
cych zasobów kapitałowych i ludzkich do sprawnego funkcjonowania w gospodar-
ce rynkowej. Nie potrafiły one działać w tym środowisku. Ich problemy pogłębiała 
również korupcja władz i administracji publicznej tych państw, co potwierdzają 
dane Transparency International. 

Jak wskazano w pracy na początkowy okres przemian przypadało najwięk-
sze tempo zmian. Był to okres wystąpienia recesji transformacyjnej w tych krajach, 
ale również czas, gdy ich PKB osiągał swoje minimum. Spowolnieniu gospodar-
czemu towarzyszył natomiast wzrost bezrobocia i inflacji, która przekroczyła na 
Litwie i Estonii 1000 % rocznie, a na Łotwie sięgnęła prawie tego poziomu. Postę-
pująca liberalizacja i restrukturyzacja w sektorze bankowym sprzyjały powstawa-
niu nowych banków. Jednak recesja transformacyjna doprowadziła do kryzysów 
występujących w sektorach bankowych tych państw. Korekta legislacyjna, która 
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najwcześniej została dokonana w Estonii, a najpóźniej na Łotwie sprzyjała nato-
miast wzmocnieniu umowy kredytowej i prawa własności oraz wprowadziła twar-
de ograniczenia budżetowe dla banków. W tym czasie wiele banków, które do tej 
pory pozostawały państwowe, uległo restrukturyzacji lub zostało sprzedanych 
inwestorom zagranicznym. Od tego okresu nastąpił też znaczny wzrost krajowego 
kredytu dla sektora prywatnego.  

W okresie późniejszym dynamika zmian spadła. Poziom wolności finanso-
wej początkowo zwiększono, a później go skorygowano na podstawie doświadczeń 
dotyczących np. obszaru nadzoru. Likwidacja monopolu państwa w systemie ban-
kowym jak i liberalizacja stóp procentowych przyczyniły się do gwałtownego 
rozwoju rynku usług bankowych i eksplozji przedsiębiorczości w tym zakresie.  

Przejście do rynkowej alokacji zasobów w krajach bałtyckich miało charakter 
radykalny i szokowy. W efekcie zachodzącej transformacji szybko osiągnięto po-
ziom rozwoju instytucjonalnego odpowiadający potrzebom gospodarki rynkowej.  

Proces prywatyzacji był zjawiskiem powszechnym, gdyż objął wszystkie 
banki. Mogli w nim uczestniczyć zarówno inwestorzy indywidualni (poprzez gieł-
dę), jak i instytucjonalni, przy czym niektórzy z nich mogli być w danym okresie 
uprzywilejowani. Duże banki państwowe prywatyzowano w sposób odgórny, 
natomiast prywatyzacja oddolna dotyczyła głównie tworzenia małych banków. 
W wyniku postępującej prywatyzacji własność państwowa została ograniczona do 
instytucji kredytowych specjalnego przeznaczenia, realizujących ważne interesy 
państwowe. Prywatyzacja przyczyniła się do poprawy efektywności i rentowności 
banków.  

Wskaźniki publikowane przez instytucje międzynarodowe, służące ocenie 
postępu transformacji, potwierdzają, że największe zmiany w grupie najaktywniej-
szych reformatorów, do których zaliczyć należy kraje bałtyckie, miały miejsce 
w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Nie był to jednak koniec 
zmian zachodzących w tym obszarze.  

Litwa, Łotwa i Estonia niemalże od początku okresu transformacji zmierzały 
w jednym kierunku. Ich celem była akcesja do Unii Europejskiej, a miały świado-
mość, że będzie to związane z dalszą liberalizacją ich gospodarek jak też postępu-
jącymi procesami związanymi z implementacją wymagań Wspólnoty. Po kolej-
nych sukcesach związanych z ograniczaniem ich deficytów budżetowych, długu 
publicznego czy tłumieniem inflacji napotkały jednak na poważną barierę, którą 
był kryzys finansowy występujący na świecie. Jego skutki widoczne są również 
w przypadku badanych w pracy zmian poziomu wskaźników makroekonomicz-
nych, do których zaliczyć należy spadek PKB, wzrost bezrobocia, wzrost inflacji, 
wzrost deficytu budżetowego w relacji do PKB, wzrost długu publicznego, spadek 
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eksportu i importu, zmienność stóp procentowych, czy spadek kapitalizacji i liczby 
spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych. Gospodarki krajów 
bałtyckich okazały się bardzo wrażliwe na skutki kryzysu gospodarczego i bardzo 
silnie doświadczyły kryzysu zaufania w tych latach. Światowy kryzys działał bo-
wiem najsilniej poprzez kanał finansowy. Jego oddziaływanie nasilone zostało 
poprzez zahamowanie napływu kapitału zagranicznego i jego ucieczkę z tych 
krajów. W efekcie kraje bałtyckie najszybciej i najdotkliwiej odczuły skutki kryzy-
su wśród wszystkich państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej. 

Akcesja do UE skutkowała również otworzeniem granic. Okres transforma-
cji systemowej w krajach bałtyckich to też czas, w którym liczba ludności, tych 
jednych z najmniej liczebnych krajów UE, jeszcze nadal malała. Było to związane 
z ujemnym przyrostem naturalnym, ale także emigracją zarobkową ludności. Nie-
pokojący jest również fakt, że w krajach tych udział ludzi młodych w strukturze 
ludności nadal maleje. Ich sytuacja majątkowa też nie jest zadowalająca. Systema-
tyczny wzrost dochodów gospodarstw domowych w tych państwach nie jest jednak 
wystarczający, co potwierdzają dane dotyczące oceny ogólnego zadowolenia lud-
ności. Niepokojący jest również utrzymujący się na wysokim poziomie odsetek 
gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem i wysoki poziom współczynnika 
Giniego świadczący o wzroście nierówności rozkładu dochodów gospodarstw 
domowych.  

Okres transformacji systemowej charakteryzował się w sektorach banko-
wych krajów bałtyckich postępującymi procesami liberalizacji, konsolidacji 
i prywatyzacji. Procesy te przyczyniły się do powstania początkowo wielu instytu-
cji bankowych, jednak w późniejszym okresie do ich ograniczania. Jednocześnie na 
rynku usług bankowych funkcjonowały także inne podmioty, do których zaliczyć 
można chociażby unie kredytowe, których liczba członków i oddziałów nieustannie 
rośnie. Wzrost konkurencji na tym rynku należy postrzegać jako zjawisko pozy-
tywne, przyczyniające się do urozmaicania oferty instytucji finansowych.  

Szczególnym krajem bałtyckim, który od początku okresu transformacji sys-
temowej stosował sztywny reżim kursowy w postaci izby walutowej jest Estonia. 
Pomimo jednak sukcesów w początkowym okresie związanych z tłumieniem infla-
cji kraj ten musiał jednak poczekać na włączenie do strefy euro. Dopiero kryzys 
gospodarczy spowodował spadek PKB, a tym samym ułatwił temu krajowi speł-
nienie wszystkich kryteriów konwergencji. W podobnej sytuacji znalazły się rów-
nież Litwa i Łotwa.  

Przeprowadzona w monografii analiza wykazała, że okres transformacji sys-
temowej w krajach bałtyckich był czasem wielu turbulencji i zmian, którym towa-
rzyszyła niepewna sytuacja w ich otoczeniu ekonomicznym. Był to okres wymaga-
jący dostosowywania się do zmieniających się warunków otoczenia. Jednak należy 
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podkreślić, że kraje bałtyckie wyszły z niego zwycięsko. Akcesja do UE i spełnie-
nie wymogów kryteriów konwergencji niewątpliwie należą do tych sukcesów. 
Pomimo wspólnej historii, dalsza droga tych państw była jednak samodzielna. 
Ważne jest jednak, że kraje bałtyckie posiadały zawsze określony cel i do niego 
konsekwentnie dążyły. Niewątpliwie bliskie sąsiedztwo Rosji i krajów skandynaw-
skich zawsze będzie wpływać na ich warunki funkcjonowania. Już jednak teraz 
można powiedzieć, że w krajach tych funkcjonuje system bankowy charaktery-
styczny dla gospodarki rynkowej, choć w dużej mierze uzależniony od kapitału 
zagranicznego, czemu zawsze towarzyszyć będzie ryzyko, którego skutki obser-
wowano w okresie kryzysu światowego.  
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