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Podaż pieniądza M3 i czynniki jego 

kreacji 
 

Definicje i zakres sektorów gospodarki opisane zostały w pliku „Definicje i zakres sektorów 

gospodarki w statystyce monetarnej” dostępnym na stronie internetowej NBP. 

 

Agregaty monetarne 

 

Pieniądz M1 – kolumna 11 – pieniądz gotówkowy w obiegu (poza kasami monetarnych instytucji 

finansowych (poza kasami MIF)) oraz depozyty i inne zobowiązania bieżące (złotowe i walutowe) 

wobec podmiotów krajowych innych niż MIF i instytucje rządowe szczebla centralnego. 

 

• Pieniądz gotówkowy w obiegu (poza kasami MIF) – kolumna 1 –  wartość pieniądza 

gotówkowego w obiegu (z kasami MIF) pomniejszona o wartość gotówki w kasach MIF. 

 

o Pieniądz gotówkowy w obiegu (z kasami MIF) – kolumna 2 – banknoty i monety 

wyemitowane przez NBP (bez banknotów i monet kolekcjonerskich). 

 

o Gotówka w kasach MIF – kolumna 3 – banknoty i monety wyemitowane przez 

NBP znajdujące się w kasach pozostałych MIF (bez banknotów i monet 

kolekcjonerskich). 

 

• Depozyty i inne zobowiązania bieżące –  kolumna 4 – środki (złotowe i walutowe) 

podmiotów krajowych innych niż MIF i instytucje rządowe szczebla centralnego 

zdeponowane w MIF na rachunkach bieżących lub bezterminowych rachunkach 

oszczędnościowych lub innych formach depozytów, które mogą być na żądanie i bez 

istotnych kosztów wypłacone w formie gotówki lub wykorzystane do regulowania 

płatności za pomocą czeku, polecenia przelewu, karty płatniczej itp., oraz inne 

zobowiązania bieżące. 

 

Pieniądz M2 – kolumna 19 – pieniądz M1 oraz depozyty i inne zobowiązania terminowe (złotowe 

i walutowe) z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie wobec podmiotów krajowych innych niż 

MIF i instytucje rządowe szczebla centralnego.  

 

• Depozyty i inne zobowiązania do 2 lat włącznie – kolumna 12 – środki (złotowe i 

walutowe) podmiotów krajowych innych niż MIF i instytucje rządowe szczebla 

centralnego zdeponowane w krajowych MIF z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie, 

które nie mogą być wycofane przed tym terminem lub wycofanie ich powoduje istotne 

koszty, np. istotne obniżenie należnych odsetek. Do kategorii tej zalicza się m.in. depozyty 
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zablokowane, książeczki oszczędnościowe terminowe, depozyty strukturyzowane oraz 

inne zobowiązania terminowe z terminem do 2 lat włącznie.  

 

Pieniądz M3  –  kolumna 23 – pieniądz M2 oraz zobowiązania wobec podmiotów krajowych 

innych niż MIF i instytucje rządowe szczebla centralnego z tytułu operacji z udzielonym 

przyrzeczeniem odkupu oraz dłużne papiery wartościowe z terminem pierwotnym do 2 lat 

włącznie wyemitowane przez krajowe MIF i udziały/jednostki uczestnictwa w krajowych 

funduszach rynku pieniężnego sprzedane instytucjom innym niż krajowe MIF i instytucje rządowe 

szczebla centralnego. 

  

• Operacje z przyrzeczeniem odkupu – kolumna 20 – zobowiązania pozostałych MIF wobec 

podmiotów krajowych innych niż MIF i instytucje rządowe szczebla centralnego z tytułu 

operacji z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, tj. operacji repo, sell-buy-back i pożyczek 

papierów wartościowych z zabezpieczeniem gotówkowym. 

 

• Emisja dłużnych papierów wartościowych z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie –  

kolumna 21 – dłużne papiery wartościowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie 

wyemitowane przez krajowe MIF i sprzedane podmiotom krajowym innym niż MIF i 

instytucje rządowe szczebla centralnego. 

 

• Emisja udziałów/jednostek uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego – kolumna 

22 – udziały/jednostki uczestnictwa wyemitowane przez krajowe fundusze rynku 

pieniężnego i sprzedane podmiotom krajowym innym niż MIF i instytucje rządowe 

szczebla centralnego. 

 

Czynniki kreacji pieniądza 

 

Aktywa zagraniczne netto – kolumna 1 – należności krajowych monetarnych instytucji 

finansowych (MIF) pomniejszone o zobowiązania krajowych MIF od/wobec nierezydentów w 

złotych i walutach obcych. 

 

• Aktywa zagraniczne – kolumna 2 – należności krajowych MIF od nierezydentów w 

złotych i walutach obcych. 

 

• Pasywa zagraniczne – kolumna 3 – zobowiązania krajowych MIF wobec nierezydentów w 

złotych i walutach obcych. 

 

Należności – kolumna 4 – wszystkie kategorie należności krajowych MIF od podmiotów 

krajowych innych niż MIF i instytucje rządowe szczebla centralnego: kredyty i inne należności, 

dłużne papiery wartościowe oraz  akcje i pozostałe udziały kapitałowe w portfelu MIF 

wyemitowane przez podmioty krajowe inne niż MIF i instytucje rządowe szczebla centralnego, 

udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku 

pieniężnego  oraz inne operacje. 
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• Kredyty i inne należności – kolumna 5 – należności od podmiotów krajowych innych niż 

MIF i instytucje rządowe szczebla centralnego z tytułu: kredytów, pożyczek, skupionych 

wierzytelności, zrealizowanych gwarancji i poręczeń, depozytów złożonych, leasingu 

finansowego, operacji z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu oraz innych operacji. 

 

• Dłużne papiery wartościowe – kolumna 12 – dłużne papiery wartościowe w portfelu MIF 

wyemitowane przez podmioty krajowe inne niż MIF i instytucje rządowe szczebla 

centralnego, stwierdzające dług emitenta wobec właściciela tych papierów oraz 

zobowiązanie emitenta do zwrotu pożyczonej kwoty i zapłaty ustalonego oprocentowania 

w określony sposób i w określonych terminach. 

 

• Akcje i pozostałe udziały kapitałowe oraz udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach 

inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego – kolumna 16 – akcje i 

pozostałe udziały kapitałowe (w tym papiery zaliczane do aktywów trwałych 

finansowych) w portfelu krajowych MIF wyemitowane przez podmioty krajowe inne niż 

MIF i instytucje rządowe szczebla centralnego, stwierdzające udział ich posiadacza w 

kapitale emitującej je jednostki i dających posiadaczowi prawo do udziału w zyskach tej 

jednostki oraz w funduszach własnych w przypadku jej likwidacji oraz udziały/jednostki 

uczestnictwa w krajowych funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku 

pieniężnego. 

 

Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego – kolumna 19 – należności 

pomniejszone o zobowiązania krajowych MIF od/wobec krajowych instytucji rządowych szczebla 

centralnego. 

 

• Należności od instytucji rządowych szczebla centralnego –  kolumna 20 – kredyty i inne 

należności (w tym z tytułu operacji z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu) krajowych 

MIF od krajowych instytucji rządowych szczebla centralnego oraz akcje, pozostałe udziały 

kapitałowe i dłużne papiery wartościowe w portfelu MIF wyemitowane przez te instytucje. 

 

• Zobowiązania wobec instytucji rządowych szczebla centralnego – kolumna 23 – 

depozyty złożone w krajowych MIF przez krajowe instytucje rządowe szczebla 

centralnego oraz zobowiązania krajowych MIF z tytułu operacji z udzielonym 

przyrzeczeniem odkupu z tymi instytucjami. 

 

Długoterminowe zobowiązania finansowe – kolumna 24 – zobowiązania krajowych MIF wobec 

podmiotów krajowych innych niż MIF i instytucje rządowe szczebla centralnego z terminem 

pierwotnym powyżej 2 lat oraz kapitał i rezerwy krajowych MIF. 

 

• Depozyty i inne zobowiązania powyżej 2 lat – kolumna 25 – środki (złotowe i walutowe) 

podmiotów krajowych innych niż MIF i instytucje rządowe szczebla centralnego 

zdeponowane w krajowych MIF z terminem pierwotnym powyżej 2 lat, które nie mogą 
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być wycofane przed tym terminem lub wycofanie ich powoduje istotne koszty, np. istotne 

obniżenie należnych odsetek. 

• Emisja dłużnych papierów wartościowych z terminem pierwotnym powyżej 2 lat – 

kolumna 32 – dłużne papiery wartościowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat 

wyemitowane przez krajowe MIF i sprzedane podmiotom krajowym innym niż MIF. 

 

• Kapitał i rezerwy – kolumna 33 – fundusze własne i rezerwowe, wynik roku bieżącego, 

odpisy/rezerwy na utratę wartości kredytów i innych należności oraz pozostałe rezerwy, 

pomniejszone o  akcje i pozostałe udziały kapitałowe wyemitowane przez krajowe MIF i 

znajdujące się w portfelu krajowych MIF. 

 

Aktywa trwałe (bez aktywów finansowych) – kolumna 34 – niefinansowe aktywa trwałe 

rzeczowe (grunty, budynki i lokale, pozostałe środki trwałe), wartości niematerialne i prawne oraz 

aktywa do zbycia. 

 

Saldo pozostałych pozycji netto – kolumna 35 – pozostałe, niewymienione w innych kategoriach 

pozycje aktywów (m.in. odsetki od kredytów, instrumenty pochodne, pozycje przejściowe oraz 

konta rozliczeniowe) pomniejszone o pozostałe, niewymienione powyżej pozycje pasywów (m.in. 

odsetki  niezapadłe od depozytów, instrumenty pochodne, pozycje przejściowe, konta 

rozliczeniowe). 


