Zmiany metodyczne w statystyce pieniężnej i bankowej
Począwszy od danych za lipiec 2007 r. zostały wprowadzone następujące zmiany w zakresie
wyliczania agregatów monetarnych:
1. Pierwsza zmiana jest zmianą definicyjną, której celem jest pełna harmonizacja sposobu
wyliczania agregatu M3, zgodnie z wymogami Europejskiego Banku Centralnego (EBC),
dotycząca wyliczania wartości wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych z
terminem pierwotnym do 2 lat zaliczanych do agregatu M3.
Dłużne papiery wartościowe z terminem pierwotnym do 2 lat (zaliczane do agregatu M3)
wykazywane będą obecnie jako wartość zobowiązań z tytułu emisji własnych papierów
wartościowych monetarnych instytucji finansowych – MIF (zakupionych przez
rezydentów i nierezydentów) pomniejszonych o wartość posiadanych w portfelu przez
krajowe MIF papierów wartościowych wyemitowanych przez inne MIF. Zmieniony
sposób klasyfikacji można przedstawić schematycznie w sposób następujący:
emisja własna papierów wartościowych krajowych MIF
sprzedana rezydentom i nierezydentom (pasywa)
minus
papiery wartościowe w portfelu krajowych MIF (aktywa)
=
dłużne papiery wartościowe w obiegu
Dotychczas wielkość ta liczona była jako wartość zobowiązań z tytułu emisji własnych
papierów wartościowych MIF, skierowanej do rezydenta, pomniejszona o wartość
wyemitowanych papierów dłużnych sprzedanych krajowym MIF.
Różnica polega zatem na odmiennym podejściu do źródła informacji o wielkości
papierów wyemitowanych przez krajowe MIF i zakupionych przez inne krajowe MIF
(aktywa lub pasywa bilansu) oraz odmiennego traktowania emisji skierowanej do
nierezydenta.
Zmiana ta powoduje w konsekwencji wzrost M3 oraz odpowiedni spadek pasywów
zagranicznych. Modyfikacja ta jest praktycznie niezauważalna na dynamice 12miesięcznej podaży pieniądza i wpływa nieznacznie na jej stan. Odpowiednie szeregi
czasowe zostały skorygowane wstecz od danych za styczeń 2004 r.
2. Druga zmiana polega na ostatecznym ujednoliceniu sposobu klasyfikacji depozytów
bezterminowych we wszystkich bankach. Są to depozyty:
• dla których nie został określony w umowie żaden termin,
• możliwa jest wypłata całości lub części środków na każde żądanie bez utraty
należnych odsetek,
• najczęściej pobierana jest jedynie niewielka opłata za więcej niż jedną wypłatę w
miesiącu,
• wysokość oprocentowania porównywalna jest z oprocentowaniem depozytów
terminowych.

Depozyty te spełniają kryteria depozytów bieżących i powinny być zaliczane do M3.
Reklasyfikacja depozytów bezterminowych z kategorii „depozyty z terminem
pierwotnym powyżej 2 lat” do kategorii „depozyty bieżące” i tym samym zaliczenie ich
do agregatu M3 wpływa na wzrost stanu podaży pieniądza, nie powoduje jednak zmiany
trendu jej kształtowania się. Odpowiednie szeregi czasowe zostały skorygowane wstecz
od danych za kwiecień 2001 r.

