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JAKOŚĆ DANYCH
W SYSTEMACH STATYSTYCZNYCH
BANKÓW CENTRALNYCH (NA PRZYKŁADZIE NBP)
Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę jakości danych w systemach statystycznych
banków centralnych, biorąc jako przykład Narodowy Bank Polski. Dobrym wskaźnikiem jakości tych danych jest pozycja bilansu płatniczego Polski, nazywana „saldem błędów i opuszczeń”. Dane sprawozdawane przez instytucje finansowe oraz Ministerstwo Finansów i GUS
nie były dokładne i wskazywały na występowanie wysokiego deficytu na rachunku bieżącym
w stosunku do PKB. Prace podjęte przez Departament Statystyki NBP spowodowały rewizję
importu w bilansie płatniczym w roku 2011 w wysokości ok. 10 mln zł.
Słowa kluczowe: statystyka, finanse, jakość danych, kryzys finansowy.

1. Wstęp
Trwający kryzys finansowy ujawnił występowanie luk informacyjnych w systemach
sprawozdawczych banków centralnych w Europie i na świecie. Systemy te nie rejestrowały wielu ważnych, jak się teraz okazało, charakterystyk transakcji realizowanych w sferze finansów, zwłaszcza jeśli chodzi o operacje transgraniczne.
Celem artykułu jest próba oceny jakości danych w systemach sprawozdawczych
banków centralnych na przykładzie Narodowego Banku Polskiego. Jako syntetyczne odzwierciedlenie tej jakości przyjęto wielkość pozycji bilansu płatniczego Polski,
która nosi nazwę „błędy i opuszczenia” (errors and omissions). Bilans płatniczy jest
podstawowym dokumentem publikowanym miesięcznie i kwartalnie przez Departament Statystyki Narodowego Banku Polskiego.

2. Luki informacyjne
Kryzys finansowy, który przeszedł do sfery realnej, ujawnił występowanie w systemach statystyki finansowej i bankowej tzw. luk w danych (data gaps) lub luk informacyjnych (information gaps). Luki te są najczęściej wynikiem szybkiego rozwoju rynków finansowych oraz innowacyjności w zakresie nowych produktów finansowych.
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Występują one wtedy, gdy pojawia się trudność w uzyskaniu odpowiednio dokładnych danych, o odpowiedniej częstotliwości w wymaganym czasie.
Zbierane do tej pory przez systemy sprawozdawcze banków centralnych w Europie dane nie obejmowały dostatecznie szczegółowo takich zjawisk, jak np. szerokie
wykorzystywanie instrumentów o wysokim poziomie ryzyka. Przy czym najczęściej
ryzyko to było transferowane z banków poza sektor, gdyż np. sprzedaż CDO dawała
duże zyski bankom.
Nie uwzględniano także wysokiego stopnia złożoności powiązań i zależności
pomiędzy firmami pośrednictwa finansowego, np. przez podmioty specjalnego przeznaczenia (Special Purpose Investment Vehicles – SIV) oraz firmy zarejestrowane
w rajach podatkowych (offshore companies).
Nie zwracano dotąd należytej uwagi na działalność instytucji pozabankowych,
funduszy emerytalnych, inwestycyjnych czy firm ubezpieczeniowych.
Systemy sprawozdawcze banków centralnych i instytucji nadzorczych nie zawierały danych:
• o odpowiedniej częstotliwości, co najmniej kwartalnej,
• o odpowiednim stopniu szczegółowości lub odpowiednim stopniu agregacji, np.
skonsolidowanego bilansu całego przedsiębiorstwa, a nie tylko jego oddziałów
w poszczególnych krajach,
• o walutach, w jakich wycenione są poszczególne pozycje aktywów,
• o geograficznym pochodzeniu lub położeniu aktywów,
• o ratingu posiadanych aktywów itd.

3. System statystyki finansowej w Polsce
W systemie statystyki finansowej Narodowy Bank Polski odgrywa najważniejszą
rolę. Realizuje on zadania statystyczne, publikując:
• Bilans płatniczy Polski: miesięczny, kwartalny i roczny.
• Międzynarodową pozycję inwestycyjną Polski.
• Zadłużenie zagraniczne Polski.

Rys. 1. System statystyki finansowej w Polsce
Źródło: opracowanie własne.
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NBP prowadzi także rachunki finansowe w ramach rachunków narodowych
(National Accounts), a następnie przekazuje te dane do GUS. Bank centralny także współpracuje z Ministerstwem Finansów (MF) i Komisją Nadzoru Finansowego
(KNF).
System powiązań pomiędzy instytucjami w ramach systemu statystyki finansowej w Polsce przedstawiono na rys. 1.

4. Gromadzenie danych statystycznych w NBP
Departament Statystyki NBP gromadzi dane statystyczne dla potrzeb statystyki finansowej przekazywane przez podmioty gospodarcze za pomocą systemu PeGaZ.
Miesięcznie sprawozdaje się 640 przedsiębiorstw (w tym 73 banki), kwartalnie
zaś sprawozdaje się 10 017 przedsiębiorstw (w tym 2506 kantorów). W sumie w roku
2011 sprawozdawało się do Departamentu Statystyki NBP 10 657 podmiotów.
System sprawozdawczy PeGaZ ma progi sprawozdawcze dla podmiotów sprawozdających się kwartalnie w wysokości:
• Przedsiębiorstwa – od 10 mln do 300 mln zł.
• Osoby fizyczne – od 7 mln zł.
• Kredyty handlowe – od 3 mln zł.
• Kantory – bez progu.
Z kolei dla podmiotów sprawozdających się miesięcznie znajdują się one na
poziomie:
• Przedsiębiorstwa – powyżej 300 mln.
• Banki, fundusze, firmy inwestycyjne – bez progu.

5. Saldo błędów i opuszczeń
Najważniejszym dokumentem produkowanym miesięcznie i kwartalnie przez Departament Statystyki NBP jest bilans płatniczy Polski [Bilans płatniczy… 2011].
Stanowi on zestawienie wartości wszystkich transakcji gospodarczych, które w ciągu miesiąca lub kwartału zostały zrealizowane między rezydentami kraju a resztą
świata (nierezydentami). Jest to więc zapis stosunków gospodarczych kraju z zagranicą: po jednej stronie zapisuje się w nim wszelkie transakcje powodujące dochody
dewizowe, po drugiej – wszystkie wydatki dewizowe.
Bilans płatniczy składa się z czterech części. Pierwszą jest bilans bieżący, który
obejmuje transakcje eksportu i importu towarów (bilansu handlowego), wymianę
usług, transfery i inne bieżące transakcje. Wymiana aktywów finansowych, które
powodują zobowiązania w przyszłości, jest natomiast księgowana w drugiej części
bilansu płatniczego, czyli na rachunku finansowym. Trzecią część stanowią oficjalne transakcje rezerwowe. Dotyczą one zmian w rezerwach walutowych państwa.
Błędy w sprawozdawczości sprawiają, że części transakcji nie udaje się rozpoznać,
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Tabela 1. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2011 r.

Źródło: NBP.

dlatego w bilansie pojawia się też czwarta pozycja: saldo błędów i opuszczeń, która
jest składnikiem bilansującym (balance item) [Fausten, Brooks 1996].
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Bardzo ważne dla oceny kondycji gospodarki jest saldo obrotów bieżących,
wyliczane na podstawie transakcji bilansu bieżącego. W ciągu ostatnich kilkunastu
lat było ono zazwyczaj w Polsce ujemne. Przykładowy bilans płatniczy za lipiec
2011 r. znajduje się w tab. 1.
Wszystkie transakcje, których nie można zaliczyć do żadnej pozycji bilansu
płatniczego, tworzą tzw. saldo błędów i opuszczeń (errors and omissions). Problem,
jaki się pojawił od roku 2004, to wysokie, ujemne i silnie rosnące saldo błędów
i opuszczeń, co wywołało niepokój MFW oraz analityków rynkowych (rys. 2).

Rys. 2. Saldo błędów i opuszczeń w bilansie płatniczym Polski w latach 2004-2011
Źródło: NBP.

W raportach banków inwestycyjnych w marcu 2011 r. pojawiły się obawy, że
w Polsce występuje zjawisko tzw. podwójnego deficytu (twin deficit), co oznacza
sytuację, gdy deficyt budżetowy oraz deficyt na rachunku bieżącym w stosunku do
PKB są na zbliżonym poziomie (ok. 7-8% PKB) [Flash Comment… 2011; Emerging Markets… 2011].
Banki inwestycyjne, np. UBS, sugerowały od razu, że tak duża wielkość tej pozycji bilansu płatniczego wynika z niedoszacowania importu w wysokości ok. 10-20 mld
dol. [Tip Notes 2011]. Wskazywały one również na niezgodności w niemieckich statystykach eksportu i polskich statystykach importu [CEEMEA Monitor 2011].
Pozycja bilansu płatniczego „saldo błędów i opuszczeń” jest tak uważnie obserwowana, ponieważ wpływa na kształtowanie się wielkości PKB w ujęciu wydatkowym, zgodnie z równaniem:
PKB = I + C + G + Eksport_netto,
gdzie: I – inwestycje, C – konsumpcja, G – wydatki rządowe, Eksport_netto = Eksport – Import.
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Większy import oznacza niższą wielkość pozycji Eksport_netto i niższy PKB,
a to oznacza większy deficyt i większy dług publiczny w relacji do PKB.
Wysokie saldo błędów i opuszczeń (ok. 3% PKB w 2010 r.) wskazywało na to,
że został nieoszacowany import. W efekcie głębokich studiów prowadzonych przez
Departament Statystyki NBP i weryfikacji danych zidentyfikowano luki w danych
obejmujące [Handel zagraniczny… 2011]:
• Import samochodów używanych z obszaru UE.
• Pozostałe transfery (transfery przekazywane do Polski z tytułów innych niż
dochody z pracy czy też środki z Unii Europejskiej).
• Branding (import usług z zagranicy, np. w postaci opłaty za korzystanie ze znaku
towarowego).
• Transakcje z przyrzeczeniem odkupu (dane o transakcjach warunkowych: repo,
sell/buy back, buy/sell back, nie powinny być pokazywane jako napływ lub
odpływ inwestycji portfelowych).
• Aktywa zagraniczne podmiotów sektora niefinansowego (SPV – podmiotów
specjalnego przeznaczenia, np. na Cyprze).
• Operacje finansowe najbogatszych Polaków.
W czerwcu 2011 r. dokonano rewizji Bilansu Płatniczego Polski, w której najważniejsze zmiany dotyczyły importu. Import uległ zwiększeniu, gdyż według danych Ministerstwa Finansów w 2010 r. sprowadzono ponad 740 tys. samochodów za
łączną kwotę 11,3 mld zł. Zrewidowane wielkości importu pokazano na rys. 3.

Rys. 3. Rewizje wielkości importu Polski w latach 2004-2010
Źródło: NBP.

Powodem tak dużego niedoszacowania importu były zbyt niskie progi sprawozdawcze systemu statystyki celnej INTRA-STAT i mało elastyczny system sprawozdawczy GUS.
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Dokonana rewizja nie miała wpływu na wielkość PKB i wielkość deficytu, ponieważ jednocześnie zwiększyła się również konsumpcja.
Omawiany powyżej problem występuje też w innych krajach Unii Europejskiej.
Na rysunku 4 pokazano względne wielkości salda błędów i opuszczeń w stosunku
do PKB. Jak widać, Polska ma podobny poziom tego wskaźnika jak Węgry i lokuje
się w środku przedstawionej grupy krajów. Warto dodać, że prawie wszystkie kraje
mają ujemną wielkość tej pozycji bilansu płatniczego.

Rys. 4. Wielkość salda błędów i opuszczeń w stosunku do PKB w wybranych krajach UE
Źródło: NBP.

6. Podsumowanie
Kryzys finansowy, najsilniej oddziałujący na gospodarkę USA i strefy euro, ujawnił
występowanie braków wielu istotnych informacji. Obejmowały one dane dotyczące
nowych instrumentów opartych na ryzyku, aktywów w ujęciu rodzajowym i geograficznym oraz waluty, w jakiej denominowane są aktywa. To ostatnie jest ważne ze
względu na znaczenie ryzyka kursowego.
Okazało się także, że banki centralne nie zwracały należytej uwagi na instytucje
finansowe znajdujące się poza sektorem bankowym oraz na instytucje o charakterze
globalnym.
Te ujawnione braki danych spowodowały, że banki centralne rozpoczęły rozbudowę swoich systemów sprawozdawczych, np. Security Holdings Statistics oraz
Insurance Statistics.
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Data quality in central banks’ statistical systems
(NBP example)
Summary: The aim of this paper is to assess the quality of statistical data collected and
processed by the statistical systems of the central banks. A good example of this quality is the
position of the Poland’s balance of payment named “errors and omissions”. Data sent to the
National Bank of Poland by the Ministry of Finance, Statistical Office and Supervision Authority is not complete and led to large deficit on the current account to GDP. Investigations
performed by the Department of Statistics in the National Bank of Poland resulted in revision
of the balance of payments in year 2011 of 10 bln PLN.
Keywords: statistics, finance, data quality, financial crisis.
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