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ZAŁĄCZNIK A

ROZDZIAŁ 2: JEDNOSTKI I ICH GRUPOWANIE 

2.01 Gospodarka kraju to system, za pośrednictwem którego instytucje i osoby 
współdziałają poprzez wymianę i transfery towarów, usług i środków płatniczych 
(np. pieniędzy) dla celów produkcji i konsumpcji wyrobów i usług.

W gospodarce współdziałające jednostki to podmioty gospodarcze mające 
uprawnienia do posiadania aktywów, zaciągania zobowiązań oraz angażowania się w 
działalność gospodarczą i dokonywania transakcji z innymi podmiotami. Nazywane 
są jednostkami instytucjonalnymi.

Definicja jednostek w rachunkach narodowych służy różnym celom. Po pierwsze, 
jednostki te są zasadniczymi elementami w definiowaniu gospodarek w odniesieniu 
do pojęć geograficznych, np. państwa, regiony oraz grupy państw, takie jak unie 
walutowe lub polityczne. Po drugie, są one zasadniczymi elementami w grupowaniu 
jednostek według sektorów instytucjonalnych. Po trzecie, są one niezbędne dla 
określenia, jakie przepływy i stany są rejestrowane. Transakcje pomiędzy różnymi 
częściami tej samej jednostki instytucjonalnej co do zasady nie są rejestrowane w 
rachunkach narodowych.

2.02 Definicja jednostek i sposób ich grupowania w rachunkach narodowych odnosi się 
do rodzajów analiz ekonomicznych, dla potrzeb których są one przeznaczone, a nie 
do typów jednostek zwykle wykorzystywanych w badaniach statystycznych. Te 
ostatnie jednostki (na przykład przedsiębiorstwa, jednostki dominujące, jednostki 
rodzaju działalności, jednostki lokalne, wydziały instytucji rządowych lub 
samorządowych, instytucje niekomercyjne, gospodarstwa domowe itp.) mogą nie 
być zadowalające dla potrzeb rachunków narodowych, gdyż bazują one na kryteriach 
natury prawnej, administracyjnej lub księgowej.

Statystycy biorą pod uwagę definicje jednostek analitycznych stosowane w ESA, aby 
zagwarantować, że do badań, w których zbierane są dane, stopniowo wprowadzane 
są wszystkie informacje potrzebne do zestawiania danych na podstawie jednostek 
analitycznych stosowanych w ESA.

2.03 Cechą charakterystyczną systemu jest stosowanie typów jednostek odpowiadających 
trzem sposobom podziału gospodarki:

(1) Dla analizy przepływów i stanów istotny jest wybór jednostek, które 
umożliwiają badanie wzajemnych zachowań podmiotów gospodarczych;

(2) Dla analizy procesu produkcji istotny jest wybór jednostek, które wydobywają 
na światło dzienne relacje natury techniczno-ekonomicznej bądź 
odzwierciedlają lokalną działalność;

(3) Do analiz regionalnych potrzebne są jednostki, które odzwierciedlają lokalne 
rodzaje działalności.
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Definicje jednostek instytucjonalnych służą pierwszemu z wymienionych powyżej 
celów. Badanie wzajemnych zachowań, o których mowa w pkt 1, wymaga jednostek, 
które odzwierciedlają całość ich instytucjonalnej działalności gospodarczej.

W odniesieniu do procesów produkcji, relacji natury techniczno-ekonomicznej oraz 
analiz regionalnych z pkt 2 i 3 potrzebne są jednostki takie jak jednostki lokalne 
rodzaju działalności. Ich opis znajduje się w dalszej części niniejszego rozdziału.

Przed podaniem definicji jednostek stosowanych w ESA konieczne jest 
zdefiniowanie granic gospodarki narodowej.

GRANICE GOSPODARKI NARODOWEJ

2.04 Jednostki, które tworzą gospodarkę państwa i których przepływy i stany są 
rejestrowane w ESA, to jednostki będące rezydentami. Siedzibą każdej jednostki 
instytucjonalnej jest terytorium ekonomiczne, w którym znajduje się główne centrum 
interesów ekonomicznych danej jednostki. Jednostki te określane są mianem 
jednostek będących rezydentami, bez względu na obywatelstwo, osobowość prawną, 
czy obecność na terytorium ekonomicznym danego państwa w momencie 
dokonywania transakcji.

2.05 Terytorium ekonomiczne obejmuje:

a) obszar (terytorium geograficzne) podlegający faktycznej administracji i 
nadzorowi gospodarczemu jednego rządu;

b) b) wszelkie strefy wolnocłowe, łącznie ze składami celnymi i fabrykami 
podlegającymi kontroli celnej;

c) narodową przestrzeń powietrzną, wody terytorialne oraz szelf kontynentalny 
leżący na wodach międzynarodowych, do których dane państwo posiada 
wyłączne prawa; 

d) enklawy terytorialne (tj. terytoria geograficzne położone za granicą i 
użytkowane, na mocy traktatów międzynarodowych lub porozumień między 
państwami, przez przedstawicielstwa sektora instytucji rządowych i 
samorządowych danego państwa (ambasady, konsulaty, bazy wojskowe, stacje 
naukowe itp.)); 

e) złoża ropy, gazu ziemnego itp. w wodach międzynarodowych, położone poza 
szelfem kontynentalnym, eksploatowane przez jednostki będące rezydentami 
na terytorium zdefiniowanym w poprzednich punktach.

Łodzie rybackie, inne statki, platformy pływające i statki powietrzne są traktowane w 
ESA jako obiekty ruchome, zarówno będące własnością lub używane przez 
rezydentów w danym państwie, jak też będące własnością nierezydentów i używane 
przez rezydentów. Transakcje mające związek z własnością (nakłady brutto na środki 
trwałe) i wykorzystywaniem (dzierżawa, ubezpieczenia itp.) sprzętu ruchomego są 
przypisane do gospodarki państwa, którego rezydentem jest, odpowiednio, właściciel 
lub użytkownik. W przypadku leasingu finansowego zakłada się zmianę prawa 
własności.
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Terytorium ekonomiczne może obejmować obszar większy lub mniejszy od 
zdefiniowanego powyżej. Przykładem większego obszaru jest unia walutowa taka 
jak europejska unia walutowa; przykładem mniejszego obszaru jest część państwa 
taka jak region.

2.06 Terytorium ekonomiczne nie obejmuje enklaw eksterytorialnych.

Wyłączone są także części terytorium geograficznego państwa wykorzystywane 
przez następujące organizacje:

1. przedstawicielstwa sektora instytucji rządowych i samorządowych innych 
państw;

2. instytucje i organy UE; oraz

3. organizacje międzynarodowe działające na podstawie traktatów 
międzynarodowych między państwami.

Terytoria użytkowane przez instytucje i organy UE oraz organizacje 
międzynarodowe są odrębnymi terytoriami ekonomicznymi. Cechą 
charakterystyczną takich terytoriów jest to, że ich wyłącznymi rezydentami są dane 
instytucje.

2.07 „Główne centrum interesów ekonomicznych” oznacza, że istnieje miejsce wewnątrz 
terytorium ekonomicznego, w którym jednostka angażuje się w działalność 
gospodarczą i transakcje na znaczącą skalę przez nieograniczony lub ograniczony, 
ale długi, okres czasu (jeden rok lub dłużej). Uznaje się ponadto, że posiadanie 
prawa własności gruntów i budynków wewnątrz terytorium ekonomicznego jest 
wystarczające, aby właściciel posiadał tam centrum interesów ekonomicznych.

Przedsiębiorstwa prawie zawsze powiązane są z jedną tylko gospodarką. 
Opodatkowanie oraz inne wymogi prawne zwykle skutkują wykorzystywaniem do 
operacji w każdej jurysdykcji prawnej odrębnych jednostek posiadających 
osobowość prawną. Dodatkowo wyróżnia się odrębną jednostkę instytucjonalną dla 
celów statystycznych w przypadkach, gdy jeden podmiot prawny prowadzi znaczące 
operacje w dwóch lub większej liczbie terytoriów (np. w przypadku oddziałów, 
prawa własności gruntów oraz przedsiębiorstw działających na wielu terytoriach). W 
wyniku podziału takich podmiotów prawnych siedziba każdego ze 
zidentyfikowanych następnie przedsiębiorstw jest jasno określona. „Główne centrum
interesów ekonomicznych” nie oznacza, że nie należy dzielić jednostek 
prowadzących znaczące operacje w co najmniej dwóch terytoriach.

Wobec braku fizycznego wymiaru przedsiębiorstwa jego siedzibę ustala się na 
podstawie terytorium ekonomicznego, w którym założono lub zarejestrowano dane 
przedsiębiorstwo zgodnie z obowiązującymi tam przepisami.

2.08 Jednostki uznawane za rezydentów danego państwa można podzielić na:

a) jednostki zaangażowane w produkcję, finanse, ubezpieczenia lub 
redystrybucję, pod względem wszystkich dokonywanych przez nie transakcji, z 
wyjątkiem odnoszących się do własności gruntów i budynków;
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b) jednostki zaangażowane głównie w konsumpcję, pod względem wszystkich 
dokonywanych przez nie transakcji, z wyjątkiem odnoszących się do własności 
gruntów i budynków; 

c) wszystkie jednostki występujące w charakterze właścicieli gruntów i 
budynków, z wyjątkiem właścicieli enklaw eksterytorialnych, które stanowią 
część terytorium ekonomicznego innych państw lub są samodzielnymi 
państwami. 

2.09 W odniesieniu do jednostek innych niż gospodarstwa domowe, pod względem 
wszystkich dokonywanych przez nie transakcji, z wyjątkiem odnoszących się do 
własności gruntów i budynków, można wyróżnić dwa następujące przypadki:

a) działalność jest prowadzona wyłącznie na terytorium ekonomicznym danego 
państwa: jednostki prowadzące taką działalność są rezydentami tego państwa;

b) działalność jest prowadzona przez okres jednego roku lub dłużej na terytorium 
ekonomicznym kilku państw: tylko ta część jednostki, która posiada centrum 
interesów ekonomicznych na terytorium ekonomicznym danego państwa, jest 
uznawana za rezydenta.

Będąca rezydentem jednostka instytucjonalna może być umowną jednostką będącą 
rezydentem – w odniesieniu do działalności prowadzonej w danym państwie przez 
okres jednego roku lub dłużej przez jednostkę będącą rezydentem innego państwa. 
W przypadku gdy działalność prowadzona jest przez okres krótszy od jednego roku, 
pozostaje ona częścią działalności jednostki instytucjonalnej produkcyjnej i nie 
wyróżnia się odrębnej jednostki instytucjonalnej. W przypadku gdy działalność nie 
jest znacząca, nawet jeśli jest prowadzona dłużej niż jeden rok i ma na celu instalację 
sprzętu za granicą, nie wyróżnia się odrębnej jednostki i działalność ta jest 
rejestrowana jako działalność jednostki instytucjonalnej producenta.

2.10 Gospodarstwa domowe, których główne centrum interesów ekonomicznych znajduje 
się w danym państwie, są jednostkami będącymi rezydentami, z wyjątkiem sytuacji, 
gdy występują one w charakterze właścicieli gruntów i budynków. Są one 
rezydentami, nawet jeśli wyjeżdżają za granicę i pobyty te nie przekraczają jednego 
roku. Zalicza się do nich w szczególności:

a) pracowników obszarów przygranicznych definiowanych jako osoby 
przekraczające granicę codziennie w celu podjęcia pracy w sąsiednim 
państwie; 

b) pracowników sezonowych definiowanych jako osoby opuszczające dane 
państwo na kilka miesięcy w zależności od sezonu, ale nie dłużej niż na rok, w 
celu podjęcia pracy w innym państwie;

c) turystów, pacjentów, studentów, urzędników składających wizyty oficjalne, 
przemysłowców, handlowców, artystów i członków załóg podróżujących za 
granicę; 

d) miejscowy personel przyjmowany do pracy w enklawach eksterytorialnych 
zagranicznych rządów; 
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e) personel instytucji UE oraz cywilnych i wojskowych organizacji 
międzynarodowych posiadających swoje siedziby w enklawach 
eksterytorialnych; 

f) urzędnicy, cywilni lub wojskowi, przedstawicielstw dyplomatycznych danego 
państwa (łącznie z ich rodzinami) usytuowanych w enklawach terytorialnych. 

Studenci są zawsze traktowani jak rezydenci, bez względu na to, jak długo studiują 
za granicą.

2.11 Wszystkie jednostki występujące w charakterze właścicieli gruntów lub budynków 
stanowiących część terytorium ekonomicznego są jednostkami będącymi 
rezydentami lub umownymi jednostkami będącymi rezydentami państwa, na którego 
terytorium znajdują się dane grunty lub budynki.
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JEDNOSTKI INSTYTUCJONALNE

2.12 Definicja: Jednostka instytucjonalna jest podmiotem gospodarczym 
charakteryzującym się autonomią podejmowania decyzji w odniesieniu do pełnienia 
przez nią jej podstawowej funkcji. Jednostka będąca rezydentem jest uważana za 
jednostkę instytucjonalną na terytorium ekonomicznym, gdzie znajduje się jej 
główne centrum interesów ekonomicznych, jeżeli posiada autonomię podejmowania 
decyzji oraz prowadzi pełen zestaw rachunków lub jest w stanie go sporządzić.

Jednostka posiada autonomię podejmowania decyzji w odniesieniu do swojej podstawowej 
funkcji, jeśli:

a) jest uprawniona do posiadania towarów lub aktywów we własnym imieniu; ma 
prawo do zmiany tytułów własności towarów i aktywów w ramach transakcji z 
innymi jednostkami instytucjonalnymi; 

b) ma prawo podejmowania decyzji ekonomicznych i angażowania się w 
działalność gospodarczą, w ramach których ponosi bezpośrednią 
odpowiedzialność prawną; 

c) może zaciągać zobowiązania na własny rachunek oraz być stroną w 
kontraktach; 

d) jest w stanie sporządzić pełen zestaw rachunków obejmujący rejestr 
wszystkich transakcji zrealizowanych w okresie księgowym, jak również 
bilans aktywów i zobowiązań. 

2.13 W przypadku, gdy jednostka nie posiada cech jednostki instytucjonalnej, znajdują 
zastosowanie następujące zasady:

a) gospodarstwa domowe są uznawane za posiadające autonomię podejmowania 
decyzji w odniesieniu do ich podstawowej funkcji i dlatego są jednostkami 
instytucjonalnymi, nawet jeżeli nie prowadzą pełnego zestawu rachunków; 

b) jednostki, które nie prowadzą pełnego zestawu rachunków i nie są w stanie 
sporządzić pełnego zestawu rachunków na żądanie, nie są jednostkami 
instytucjonalnymi; 

c) jednostki, które prowadzą pełen zestaw rachunków, ale nie posiadają 
autonomii podejmowania decyzji, są częścią jednostek, które je kontrolują; 

d) jednostki nie muszą publikować rachunków, aby być jednostkami 
instytucjonalnymi; 

e) jednostki, które tworzą część grupy jednostek zaangażowanych w produkcję i 
prowadzą pełen zestaw rachunków, są uznawane za jednostki instytucjonalne, 
nawet jeżeli częściowo przekazały swoje uprawnienia w zakresie autonomii 
podejmowania decyzji na rzecz ciała centralnego (centrali) odpowiedzialnego 
za generalne kierowanie grupą; sama centrala jest uważana za jednostkę 
instytucjonalną odrębną od jednostek, które są pod jej kontrolą; 
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f) jednostki typu przedsiębiorstwo to jednostki, które sporządzają pełen zestaw 
rachunków i nie posiadają osobowości prawnej. Ich funkcjonowanie 
ekonomiczne i finansowe różni się od sposobu funkcjonowania ich właścicieli i 
jest podobne do sposobu funkcjonowania przedsiębiorstw. Są one uważane za 
posiadające autonomię podejmowania decyzji i uznawane za odrębne jednostki 
instytucjonalne. 

Centrale i spółki holdingowe

2.14 Centrale i spółki holdingowe są jednostkami instytucjonalnymi; definiuje się je 
następująco:

(1) Centrala to jednostka sprawująca zarząd nad swoimi jednostkami zależnymi. 
Centrale są przypisane do dominującego sektora przedsiębiorstw niefinansowych ich 
jednostek zależnych, chyba że wszystkie lub większość ich jednostek zależnych to 
instytucje finansowe, wówczas bowiem są one traktowane jako pomocnicze 
instytucje finansowe (S.126) w sektorze instytucji finansowych;

W przypadku kombinacji niefinansowych i finansowych jednostek zależnych 
klasyfikację sektorową określa większościowy udział pod względem wartości 
dodanej.

W przypadku, gdy centrala prowadzi przedsięwzięcie produkcyjne i działalność ta 
jest dominująca, wówczas centrala ta jest zaliczana do sektora przedsiębiorstw.

Centrale są opisane w ISIC Rev. 4, sekcja M, klasa 7010 (NACE Rev. 2, M 70.10) w 
następujący sposób:

Klasa ta obejmuje nadzorowanie innych jednostek spółki lub przedsiębiorstwa oraz 
zarządzanie nimi; planowanie strategiczne i organizacyjne oraz podejmowanie 
decyzji w spółce lub przedsiębiorstwie; sprawowanie kontroli operacyjnej i 
zarządzanie bieżącą działalnością powiązanych jednostek.

(2) Spółka holdingowa, która posiada aktywa jednostek zależnych, ale nie podejmuje 
żadnych działań w zakresie zarządzania, jest uznawana za instytucję finansową typu 
„captive” i zaliczana do instytucji finansowych (S.127).

Spółki holdingowe są opisane w ISIC Rev. 4, sekcja K, klasa 6420 (NACE Rev. 2, K 
64.20) w następujący sposób:

Klasa ta obejmuje działalność spółek holdingowych, tzn. jednostek, które posiadają 
aktywa (udziały większościowe) grupy jednostek zależnych i ich główną działalnością 
jest bycie właścicielem tej grupy. Spółki holdingowe należące do tej klasy nie 
zapewniają przedsiębiorstwom, w których posiadają udziały, żadnych innych usług, 
tzn. nie administrują żadnych innych jednostek ani nie zarządzają nimi.
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Grupy przedsiębiorstw

2.15 Duże grupy przedsiębiorstw tworzy się wówczas, gdy jednostka macierzysta 
sprawuje kontrolę nad kilkoma jednostkami zależnymi, które z kolei kontrolują 
swoje jednostki zależne itd. Każdy członek grupy traktowany jest jako odrębna 
jednostka instytucjonalna, jeśli spełnia kryteria definicji jednostki instytucjonalnej. 

2.16 Zaletą nietraktowania grupy przedsiębiorstw jako pojedynczej jednostki 
instytucjonalnej jest to, że grupy nie zawsze są stabilne w czasie i w praktyce nie są 
łatwe do zidentyfikowania. Uzyskanie danych na temat grup, których działalność nie 
jest ściśle zintegrowana, może być trudne. Wiele grup jest zbyt dużych i 
niejednorodnych, by mogły być traktowane jako pojedyncze jednostki, a ich rozmiar 
i skład może zmieniać się w czasie, w wyniku połączeń i przejęć.

Spółki specjalnego przeznaczenia

2.17 Spółka specjalnego przeznaczenia to przeważnie spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością lub spółka komandytowa powołana w określonym, wąskim lub 
czasowo ograniczonym celu, aby wykluczyć ryzyko finansowe, konkretne ryzyko 
podatkowe lub ryzyko związane z nadzorem.

2.18 Nie istnieje wspólna definicja spółek specjalnego przeznaczenia, ale następujące 
cechy są dla nich charakterystyczne:

a) nie zatrudniają pracowników i nie posiadają aktywów niefinansowych;

b) fizycznie ich obecność ogranicza się do tablicy z nazwą spółki, która 
potwierdza miejsce rejestracji; 

c) zawsze są powiązane z innym przedsiębiorstwem, często jako jednostka 
zależna; 

d) są rezydentami innego terytorium niż to, w którym rezydentami są powiązane 
przedsiębiorstwa. Wobec braku fizycznego wymiaru przedsiębiorstwa, jego 
siedzibę ustala się na podstawie terytorium ekonomicznego, gdzie założono lub 
zarejestrowano dane przedsiębiorstwo zgodnie z obowiązującymi tam 
przepisami. 

e) są zarządzane przez pracowników innego przedsiębiorstwa, które może, ale nie 
musi być przedsiębiorstwem powiązanym. Spółka specjalnego przeznaczenia 
płaci za świadczone na jej rzecz usługi i obciąża z kolei swoją jednostkę 
macierzystą lub inne przedsiębiorstwo powiązane opłatą dla pokrycia tych 
kosztów. To jedyna działalność produkcyjna, w jaką zaangażowana jest spółka 
specjalnego przeznaczenia, choć często zaciąga ona zobowiązania w imieniu 
swojego właściciela, zwykle też pobiera dochód inwestycyjny i czerpie zyski z 
tytułu posiadania aktywów. 

2.19 Bez względu na to, czy jednostka posiada wszystkie te cechy, czy żadnej z nich, oraz 
czy określa się ją mianem spółki specjalnego przeznaczenia lub podobnym 
terminem, czy też nie, jest ona traktowana w ten sam sposób jak każda inna 
jednostka instytucjonalna. Zalicza się ją więc do sektora i gałęzi na podstawie jej 
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działalności podstawowej, chyba że chodzi o spółkę specjalnego przeznaczenia, 
która nie ma niezależnych uprawnień do działania.

2.20 Instytucje finansowe typu „captive”, jednostki zależne typu „artificial” oraz jednostki 
specjalnego przeznaczenia utworzone przez sektor instytucji rządowych i 
samorządowych, nieuprawnione do niezależnego działania, są zatem zaliczane do 
sektora jednostki, która je kontroluje. Wyjątkiem są przypadki, gdy jednostki te nie 
są rezydentami, wówczas traktuje się je odrębnie od jednostki, która je kontroluje. W 
przypadku sektora instytucji rządowych i samorządowych działalność jednostek 
zależnych jest odzwierciedlona w rachunkach sektora instytucji rządowych i 
samorządowych. 

Instytucje finansowe typu „captive”

2.21 Jednym z przykładów instytucji finansowej typu „captive” jest spółka holdingowa, 
która po prostu posiada aktywa jednostek zależnych. Jako instytucje finansowe typu 
„captive” traktuje się również jednostki posiadające opisane wyżej cechy spółek 
specjalnego przeznaczenia. Do tego typu jednostek należą fundusze inwestycyjne i 
emerytalno-rentowe oraz jednostki wykorzystywane do zarządzania majątkiem osób 
indywidualnych i rodzin, posiadania aktywów w celu sekurytyzacji, wydawania 
dłużnych papierów wartościowych w imieniu spółek powiązanych (taka spółka może 
być nazywana spółką typu „conduit”), instrumentów sekurytyzacyjnych oraz do 
spełniania innych funkcji finansowych.

2.22 Stopień niezależności takiej jednostki od jednostki macierzystej można wykazać na 
podstawie tego, czy sprawuje ona pewną kontrolę materialną nad swoimi aktywami i 
zobowiązaniami w takim stopniu, że ponosi ona ryzyko i czerpie zyski związane z 
tymi aktywami i zobowiązaniami. Takie jednostki zaliczane są do sektora instytucji 
finansowych.

2.23 Jednostka tego typu, która nie może działać niezależnie od jednostki macierzystej i 
jest tylko biernym posiadaczem aktywów i zobowiązań (czasem opisywana jako 
działająca na zasadzie autopilota), nie jest traktowana jako odrębna jednostka 
instytucjonalna, chyba że jest rezydentem w innej gospodarce niż ta, w której 
rezydentem jest jednostka macierzysta. Jeśli jest rezydentem w tej samej gospodarce, 
w której rezydentem jest jednostka macierzysta, wówczas traktowana jest jako 
jednostka zależna typu „artificial”, jak opisano poniżej.

Jednostki zależne typu „artificial”

2.24 Jednostka zależna będąca w pełni własnością jednostki macierzystej może zostać 
utworzona w celu świadczenia usług na rzecz jednostki macierzystej lub innych 
przedsiębiorstw należących do tej samej grupy, dla uniknięcia podatków, 
zminimalizowania zobowiązań w sytuacji upadłości albo dla zapewnienia innych 
korzyści technicznych w ramach obowiązujących w danym państwie przepisów 
podatkowych i przepisów dotyczących spółek. 

2.25 Tego typu jednostki z reguły nie spełniają kryteriów definicji jednostki 
instytucjonalnej, ponieważ nie są w stanie działać niezależnie od jednostki 
macierzystej i mogą podlegać ograniczeniom w zakresie posiadania aktywów lub 
zawierania transakcji dotyczących aktywów w swoich bilansach. Ich poziom 
produkcji globalnej i cena, jaką za nią otrzymują, są określone przez jednostkę 
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macierzystą, która (ewentualnie z innymi przedsiębiorstwami z tej samej grupy) jest 
jej wyłącznym klientem. Nie są zatem traktowane jako odrębne jednostki 
instytucjonalne, lecz jako integralna część jednostki macierzystej, a ich rachunki są 
skonsolidowane z rachunkami jednostki macierzystej, chyba że są rezydentami innej 
gospodarki niż ta, w której rezydentem jest jednostka macierzysta.

2.26 Należy rozróżnić jednostki zależne typu „artificial”, jak te opisane powyżej, od 
jednostki prowadzącej tylko działalność pomocniczą. Zakres  działalności 
pomocniczej ogranicza się do tego typu funkcji usługowych, których do pewnego 
stopnia potrzebuje każde przedsiębiorstwo, takich jak sprzątanie pomieszczeń, 
realizacja wynagrodzeń pracowników lub dostarczanie przedsiębiorstwu 
infrastruktury w zakresie technologii informacyjnych (zob. rozdział 1 pkt 1.13).

Jednostki specjalnego przeznaczenia utworzone przez sektor instytucji rządowych i 
samorządowych

2.27 Sektor instytucji rządowych i samorządowych również może powoływać specjalne 
jednostki o cechach i funkcjach podobnych do tych, które wyróżniają instytucje 
finansowe typu „captive” i jednostki zależne typu „artificial”. Takie jednostki nie 
mają uprawnień do niezależnego działania i mają ograniczony zakres transakcji, w 
które mogą się angażować. Nie ponoszą ryzyka, ani nie czerpią korzyści 
wynikających z posiadanych aktywów i zobowiązań. Takie jednostki, jeśli są 
rezydentami, traktowane są jako integralna część sektora instytucji rządowych lub 
samorządowych, a nie jako odrębna jednostka. Jeśli natomiast nie są rezydentami, 
traktowane są jako odrębne jednostki. Wszystkie transakcje przeprowadzane przez te 
jednostki za granicą są odzwierciedlone we właściwych transakcjach z sektorem 
instytucji rządowych i samorządowych. Jeśli zatem jednostka zaciąga pożyczkę za 
granicą, uznaje się, że pożycza ona instytucji rządowej lub samorządowej tę samą 
kwotę i na takich samych zasadach, jak pierwotna pożyczka.

2.28 W skrócie, rachunki spółek specjalnego przeznaczenia, które nie mają uprawnień do 
niezależnego działania, są skonsolidowane z rachunkami jednostki macierzystej, 
chyba że jednostki te są rezydentami w innej gospodarce niż ta, w której rezydentem 
jest jednostka macierzysta. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której 
będąca nierezydentem spółka specjalnego przeznaczenia jest utworzona przez sektor 
instytucji rządowych i samorządowych. 

2.29 Umowne jednostki będące rezydentami są definiowane jako:

a) te części jednostek będących nierezydentami, które posiadają główne centrum 
interesów ekonomicznych (co w większości przypadków oznacza, że angażują 
się one w transakcje ekonomiczne na okres jednego roku lub dłużej) na 
terytorium ekonomicznym danego państwa; 

b) jednostki będące nierezydentami występujące w charakterze właścicieli 
gruntów lub budynków na terytorium ekonomicznym danego państwa, ale 
tylko w odniesieniu do transakcji dotyczących tych gruntów lub budynków. 

Umowne jednostki będące rezydentami, nawet jeśli prowadzą tylko częściowe 
rachunki i nie mają autonomii podejmowania decyzji, są traktowane jako jednostki 
instytucjonalne.
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2.30 Do jednostek instytucjonalnych zalicza się:

a) jednostki posiadające autonomię podejmowania decyzji i prowadzące pełen 
zestaw rachunków:

1. przedsiębiorstwa niefinansowe oraz instytucje finansowe, prywatne i 
publiczne;

2. spółdzielnie i spółki uznane za samodzielne jednostki posiadające 
osobowość prawną;

3. publiczne jednostki produkcyjne, które na mocy specjalnych aktów 
prawnych są uznane za samodzielne jednostki posiadające osobowość 
prawną;

4. instytucje niekomercyjne uznane za samodzielne jednostki posiadające 
osobowość prawną; oraz

5. przedstawicielstwa sektora instytucji rządowych i samorządowych.

b) jednostki prowadzące pełen zestaw rachunków i uznawane za posiadające 
autonomię podejmowania decyzji, nawet jeśli nie są utworzone odrębnie od 
jednostki macierzystej: jednostki typu przedsiębiorstwo; 

c) jednostki, które nie prowadzą pełnego zestawu rachunków, ale uznawane są za 
posiadające autonomię podejmowania decyzji: 

1. gospodarstwa domowe;

2. umowne jednostki będące rezydentami.
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SEKTORY INSTYTUCJONALNE

2.31 W analizie makroekonomicznej nie rozważa się oddzielnie działań indywidualnych 
jednostek instytucjonalnych, ale bierze pod uwagę zagregowane działania podobnych 
instytucji. Z tego względu jednostki są połączone w grupy zwane sektorami 
instytucjonalnymi, z których niektóre dzielą się na podsektory.

Tablica 2.1 – Sektory i podsektory

Sektory i podsektory Publicz
ne

Prywat
ne 

krajow
e

Pod 
kontrolą 

zagranicz
ną

Przedsiębiorstwa niefinansowe S.11 S.11001 S.1100
2

S.11003

Instytucje finansowe S.12

Bank centralny S.121

Instytucje 
przyjmujące 
depozyty, z 
wyjątkiem 
banku 
centralnego

S.122 S.12201 S.1220
2

S.12203

Monetarne 
instytucje 
finansowe 
(MFI)

Pozostałe 
monetarne 
instytucje 
finansowe

Fundusze 
rynku 
pieniężnego 
(MMF)

S.123 S.12301 S.1230
2

S.12303

Fundusze inwestycyjne 
niebędące funduszami 
rynku pieniężnego

S.124 S.12401 S.1240
2

S.12403

Pozostałe instytucje 
pośrednictwa 
finansowego, z 
wyjątkiem instytucji 
ubezpieczeniowych i 
funduszy emerytalno-
rentowych

S.125 S.12501 S.1250
2

S.12503

Pomocnicze instytucje 
finansowe

S.126 S.12601 S.1260
2

S.12603

Instytucje 
finansowe z 
wyjątkiem 
monetarnyc
h instytucji 
finansowyc
h oraz 
instytucji 
ubezpieczen
iowych i 
funduszy 
emerytalno-
rentowych

Instytucje finansowe typu 
„captive” i pożyczające 
pieniądze

S.127 S.12701 S.1270
2

S.12703
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Instytucje 
ubezpieczeniowe

S.128 S.12801 S.1280
2

S.12803Instytucje 
ubezpieczen
iowe i 
fundusze 
emerytalno-
rentowe

Fundusze emerytalno-
rentowe

S.129 S.12901 S.1290
2

S.12903

Sektor instytucji rządowych i 
samorządowych

S.13

Instytucje rządowe na szczeblu 
centralnym

S.1311

Instytucje rządowe i samorządowe na 
szczeblu regionalnym

S.1312

Instytucje samorządowe na szczeblu 
lokalnym

S.1313

Fundusze zabezpieczenia społecznego S.1314

Gospodarstwa domowe S.14

Pracodawcy oraz osoby pracujące na 
własny rachunek

S.141+S.1
42

Osoby fizyczne pracujące najemnie S.143

Osoby fizyczne uzyskujące dochody z 
tytułu własności i z niezarobkowych 
źródeł

S.144

Osoby fizyczne uzyskujące dochody z 
tytułu własności

S.1441

Emeryci i renciści S.1442

Osoby fizyczne uzyskujące dochody z 
innych niezarobkowych źródeł

S.1443

Instytucje niekomercyjne działające na 
rzecz gospodarstw domowych (INKgd)

S.15

Zagranica S.2

Państwa członkowskie oraz instytucje i 
organy UE

S.21

Państwa członkowskie UE S.211

Instytucje i organy UE S.212

Państwa niebędące członkami UE i 
organizacje międzynarodowe niebędące 

S.22
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rezydentami UE

2.32 Każdy sektor i podsektor grupuje razem jednostki instytucjonalne o podobnym typie 
zachowań ekonomicznych.
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Instytucje finansowe
prywatne

Instytucje finansowe 
publiczne

Nie
Przedsiębiorstwa 
niefinansowe publiczne

Przedsiębiorstwa 
niefinansowe prywatne

Przedsiębiorstwa 
niefinansowe

Instytucje 
finansowe

Nie
INKgd

Instytucje 
rządowe i 
samorządowe

Czy jednostka jest kontrolowana 
przez instytucje rządowe?

Czy jednostka świadczy 
usługi finansowe?

Nie

Tak Tak

Czy jednostka jest kontrolowana 
przez sektor instytucji rządowych i 

samorządowych?

Czy jednostka jest kontrolowana
przez sektor instytucji rządowych i 

samorządowych?

Nie
Tak Tak

Tak

Czy jednostka jest producentem nierynkowym?

Nie

ZagranicaCzy jednostka jest rezydentem? Nie

Tak

Gospodarstwa 
domowe

Czy jednostka jest 
gospodarstwem domowym?

Tak

Nie

Diagram 2.1 – Przypisanie jednostek do sektorów
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2.33 Jednostki instytucjonalne grupowane są w odpowiednich sektorach instytucjonalnych 
na podstawie tego, jaki typ jednostki produkcyjnej reprezentują oraz w zależności od 
ich podstawowej działalności i funkcji, które implikują ich zachowania 
ekonomiczne.

2.34 Diagram 2.1 pokazuje, w jaki sposób jednostki są zaliczane do głównych sektorów. 
Aby określić, do jakiego sektora należy dana jednostka będąca rezydentem, ale 
niebędąca gospodarstwem domowym, zgodnie z diagramem należy ustalić, czy jest 
ona pod kontrolą sektora instytucji rządowych i samorządowych, czy też nie, oraz 
czy jest producentem rynkowym czy nierynkowym.

2.35 Sprawowanie kontroli nad instytucją finansową lub przedsiębiorstwem 
niefinansowym jest zdefiniowane jako możliwość określania ogólnej polityki 
przedsiębiorstwa. Przykładowo, jeśli przedsiębiorstwo posiada ponad połowę 
udziałów w jednostce zależnej, to spełniony jest wystarczający warunek, aby 
jednostka macierzysta kontrolowała jednostkę zależną.

2.36 Pojedyncza jednostka instytucjonalna (inne przedsiębiorstwo, gospodarstwo 
domowe, jednostka niekomercyjna bądź jednostka sektora instytucji rządowych i 
samorządowych) zapewnia sobie kontrolę nad przedsiębiorstwem lub jednostką typu 
przedsiębiorstwo poprzez posiadanie ponad połowy całkowitej liczby głosów lub 
kontrolowanie w inny sposób ponad połowy całkowitej liczby głosów udziałowców.

2.37 Do uzyskania kontroli nad ponad połową całkowitej liczby głosów, dana jednostka 
instytucjonalna nie musi sama posiadać żadnych udziałów. Wystarczy np., aby 
przedsiębiorstwo C było zależne od przedsiębiorstwa B, w którym z kolei 
przedsiębiorstwo A posiada większość całkowitej liczby głosów. Przedsiębiorstwo C 
jest uznawane za zależne od przedsiębiorstwa B, gdy: przedsiębiorstwo B kontroluje 
ponad połowę całkowitej liczby głosów w przedsiębiorstwie C lub posiada udziały w 
C z prawem do wyboru lub usunięcia większości członków zarządu C.

2.38 Sektor instytucji rządowych i samorządowych zapewnia sobie kontrolę nad 
przedsiębiorstwem w wyniku specjalnych przepisów prawnych lub regulacji 
uprawniających je do określania polityki przedsiębiorstwa. Wymienione poniżej 
osiem wskaźników stanowi najważniejsze czynniki, które należy uwzględnić przy 
ustalaniu, czy dane przedsiębiorstwo znajduje się pod kontrolą sektora instytucji 
rządowych i samorządowych:

a) sektor instytucji rządowych i samorządowych posiada większość całkowitej 
liczby głosów;

b) sektor instytucji rządowych i samorządowych sprawuje kontrolę nad zarządem 
lub organem zarządzającym; 

c) sektor instytucji rządowych i samorządowych sprawuje kontrolę nad 
zatrudnianiem i zwalnianiem kluczowego personelu; 

d) sektor instytucji rządowych i samorządowych sprawuje kontrolę nad 
kluczowymi komitetami w jednostce; 

e) sektor instytucji rządowych i samorządowych jest w posiadaniu złotej akcji; 
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f) specjalne regulacje 

g) sektor instytucji rządowych i samorządowych jest dominującym klientem; 

h) korzystanie z pożyczek udzielanych przez sektor instytucji rządowych i 
samorządowych.

Do stwierdzenia kontroli może wystarczyć jeden z tych wskaźników, w innych 
przypadkach kilka różnych wskaźników naraz może świadczyć o kontroli.

2.39 W przypadku instytucji niekomercyjnych uznanych za samodzielne jednostki 
posiadające osobowość prawną uwzględnić należy pięć wskaźników świadczących o 
kontroli:

a) mianowanie kadry wyższego szczebla; 

b) zapewnianie upoważnień lub pełnomocnictw; 

c) umowy; 

d) stopień finansowania; 

e) stopień narażenia sektora instytucji rządowych i samorządowych na ryzyko. 

Podobnie jak w przypadku przedsiębiorstw jeden z tych wskaźników może 
wystarczyć do ustalenia kontroli, w innych przypadkach jednak kilka różnych 
wskaźników naraz może świadczyć o kontroli. 

2.40 Rozróżnienie między działalnością rynkową i nierynkową, a zatem w przypadku 
jednostek sektora publicznego ich zaklasyfikowanie do sektora instytucji rządowych 
i samorządowych bądź do sektora przedsiębiorstw lub instytucji finansowych, zależy 
od kryteriów wymienionych w pkt 1.15.

2.41 Sektor dzieli się na podsektory na podstawie kryteriów odpowiednich dla tego 
sektora; na przykład sektor instytucji rządowych i samorządowych może być 
podzielony na instytucje szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego oraz 
fundusze zabezpieczenia społecznego; pozwala to na bardziej precyzyjny opis 
zachowań ekonomicznych jednostek.

Rachunki sektorów i podsektorów rejestrują wszystkie działalności, zarówno 
podstawowe jak i drugorzędne, jednostek instytucjonalnych zaliczonych do 
odpowiednich sektorów.

Każda jednostka instytucjonalna należy tylko do jednego sektora lub podsektora.

2.42 Aby zaklasyfikować do odpowiedniego sektora jednostkę instytucjonalną, której 
podstawową funkcją jest produkcja wyrobów i usług, konieczne jest przede 
wszystkim określenie typu producenta, jakim jest ta jednostka.

2.43 W Tablicy 2.2 przedstawiono typy producentów, podstawowe działalności i funkcje 
charakterystyczne dla każdego sektora.

Tablica 2.2 — Typy producentów, podstawowe działalności i funkcje według sektorów
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Typ producenta Podstawowa działalność i funkcja Sektor

Producent rynkowy Produkcja wyrobów rynkowych i 
usług niefinansowych

Przedsiębiorstwa 
niefinansowe (S.11) 

Producent rynkowy Pośrednictwo finansowe, łącznie z 
działalnością ubezpieczeniową
Pomocnicza działalność finansowa

Instytucje finansowe 
(S.12) 

Publiczny 
producent 
nierynkowy

Produkcja i dostarczanie produkcji 
globalnej nierynkowej na cele 
spożycia ogólnospołecznego i 
indywidualnego oraz prowadzenie 
transakcji redystrybucji dochodu i 
bogactwa narodowego

Sektor instytucji 
rządowych i 
samorządowych 
(S.13)

Producent rynkowy 
lub prywatny 
producent na 
własne cele finalne

Spożycie

Produkcja globalna rynkowa i 
produkcja globalna na własne cele 
finalne

Gospodarstwa 
domowe (S.14)
 jako konsumenci

 jako przedsiębiorcy

Prywatny 
producent 
nierynkowy

Produkcja i dostarczanie produkcji 
globalnej nierynkowej na cele 
spożycia indywidualnego

Instytucje 
niekomercyjne 
działające na rzecz 
gospodarstw 
domowych (S.15)

2.44 Sektor zagranicy (S.2) odnosi się do przepływów i stanów między jednostkami 
będącymi rezydentami a jednostkami będącymi nierezydentami – jednostek 
będących nierezydentami nie cechują podobne cele i zachowania, uznaje się je tylko 
poprzez ich przepływy i stany z jednostkami będącymi rezydentami.

PRZEDSIĘBIORSTWA NIEFINANSOWE (S.11)

2.45 Definicja: Sektor przedsiębiorstw niefinansowych (S.11) obejmuje samodzielne 
jednostki instytucjonalne posiadające osobowość prawną, będące producentami 
rynkowymi, których podstawową działalnością jest produkcja wyrobów i usług 
niefinansowych. Do sektora przedsiębiorstw niefinansowych należą także 
niefinansowe jednostki typu przedsiębiorstwo. (zob. pkt 2.13f)

2.46 Omawiane jednostki instytucjonalne obejmują:

a) prywatne i publiczne przedsiębiorstwa będące producentami rynkowymi 
zaangażowanymi głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych; 

b) spółdzielnie i spółki uznane za samodzielne jednostki posiadające osobowość 
prawną, będące producentami rynkowymi zaangażowanymi głównie w 
produkcję wyrobów i usług niefinansowych; 
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c) producentów publicznych uznanych za samodzielne jednostki posiadające 
osobowość prawną, którzy są producentami rynkowymi zaangażowanymi 
głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych; 

d) instytucje niekomercyjne lub stowarzyszenia działające na rzecz 
przedsiębiorstw niefinansowych, uznane za samodzielne jednostki posiadające 
osobowość prawną i będące producentami rynkowymi zaangażowanymi 
głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych; 

e) centrale kontrolujące grupę przedsiębiorstw będących producentami 
rynkowymi, jeśli przeważającym rodzajem działalności całej grupy 
przedsiębiorstw – mierzonym na podstawie wartości dodanej – jest produkcja 
wyrobów i usług niefinansowych; 

f) jednostki specjalnego przeznaczenia, których podstawową działalnością jest 
produkcja wyrobów lub świadczenie usług niefinansowych;

g) prywatne i publiczne jednostki typu przedsiębiorstwo będące producentami 
rynkowymi zaangażowanymi głównie w produkcję wyrobów i usług 
niefinansowych; 

2.47 „Niefinansowe jednostki typu przedsiębiorstwo” to wszystkie podmioty 
nieposiadające osobowości prawnej, będące producentami rynkowymi 
zaangażowanymi głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych i 
spełniające warunki uznania ich za jednostki typu przedsiębiorstwo (zob. pkt 2.13f).

Jednostki typu przedsiębiorstwo muszą dysponować wystarczającymi informacjami 
do sporządzenia pełnego zestawu rachunków oraz działać tak, jakby były 
przedsiębiorstwami. Faktyczna relacja tych jednostek do ich właścicieli jest 
analogiczna do relacji przedsiębiorstw do ich udziałowców.

Niefinansowe jednostki typu przedsiębiorstwo stanowiące własność gospodarstw 
domowych, jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji 
niekomercyjnych są grupowane z przedsiębiorstwami niefinansowymi w sektorze 
przedsiębiorstw niefinansowych, a nie w sektorze, do którego należą ich właściciele.

2.48 Pełen zestaw rachunków, łącznie z bilansami, nie stanowi warunku wystarczającego 
do traktowania producenta rynkowego jako jednostki instytucjonalnej takiej jak 
jednostki typu przedsiębiorstwo. Spółki i producenci publiczni, inni niż wymienieni 
w pkt 2.23. a, b, c oraz f, a także ich wyłączni właściciele – nawet jeśli prowadzą 
pełen zestaw rachunków – nie są na ogół wyróżniani jako odrębne jednostki 
instytucjonalne, ponieważ nie posiadają autonomii podejmowania decyzji, gdyż 
zarządzanie nimi znajduje się pod kontrolą gospodarstw domowych, instytucji 
niekomercyjnych lub sektora instytucji rządowych i samorządowych, którzy są w 
posiadaniu tych jednostek.

2.49 Do przedsiębiorstw niefinansowych zalicza się umowne jednostki będące 
rezydentami, które są traktowane jako jednostki typu przedsiębiorstwo.

2.50 Sektor przedsiębiorstw niefinansowych dzieli się na trzy podsektory:

a) przedsiębiorstwa niefinansowe publiczne (S.11001);
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b) przedsiębiorstwa niefinansowe prywatne krajowe (S.11002); 

c) przedsiębiorstwa niefinansowe pod kontrolą zagraniczną (S.11003). 

Podsektor: Przedsiębiorstwa niefinansowe publiczne (S.11001)

2.51 Definicja: Podsektor przedsiębiorstw niefinansowych publicznych składa się ze 
wszystkich przedsiębiorstw niefinansowych, niefinansowych jednostek typu 
przedsiębiorstwo i instytucji niekomercyjnych, które są uznane za samodzielne 
jednostki posiadające osobowość prawną i są producentami rynkowymi 
podlegającymi kontroli jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych.

2.52 Publiczne jednostki typu przedsiębiorstwo są jednostkami typu przedsiębiorstwo 
stanowiącymi własność jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Podsektor: Przedsiębiorstwa niefinansowe prywatne krajowe (S.11002)

2.53 Definicja: Podsektor przedsiębiorstw niefinansowych prywatnych krajowych składa 
się ze wszystkich przedsiębiorstw niefinansowych, niefinansowych jednostek typu 
przedsiębiorstwo i instytucji niekomercyjnych, które są uznane za samodzielne 
jednostki posiadające osobowość prawną i są producentami rynkowymi, których nie 
kontroluje sektor instytucji rządowych i samorządowych ani zagraniczne jednostki 
instytucjonalne. 

Do tego podsektora należą przedsiębiorstwa i jednostki typu przedsiębiorstwo 
powstałe z bezpośrednich inwestycji zagranicznych, niezaliczone do podsektora 
przedsiębiorstw niefinansowych pod kontrolą zagraniczną (S.11003).

Podsektor: Przedsiębiorstwa niefinansowe pod kontrolą zagraniczną (S.11003)

2.54 Definicja: Podsektor przedsiębiorstw niefinansowych pod kontrolą zagraniczną 
składa się ze wszystkich przedsiębiorstw niefinansowych i niefinansowych jednostek 
typu przedsiębiorstwo, które są kontrolowane przez jednostki instytucjonalne będące 
nierezydentami.

Do podsektora tego należą:

a) wszystkie jednostki zależne od przedsiębiorstw będących nierezydentami;

b) wszystkie przedsiębiorstwa kontrolowane przez jednostki instytucjonalne 
będące nierezydentami, które same nie są przedsiębiorstwem: na przykład 
przedsiębiorstwo kontrolowane przez zagraniczny rząd; należą tu też 
przedsiębiorstwa kontrolowane przez grupę jednostek będących 
nierezydentami, działających wspólnie; 

c) Wszystkie oddziały lub inne instytucje nieposiadające osobowości prawnej, 
należące do przedsiębiorstw będących nierezydentami lub producenci 
nieposiadający osobowości prawnej, będący umownymi jednostkami będącymi 
rezydentami.



PL 22 PL

INSTYTUCJE FINANSOWE (S.12) 

2.55 Definicja: Sektor instytucji finansowych (S.12) obejmuje samodzielne jednostki 
instytucjonalne posiadające osobowość prawną i będące producentami rynkowymi, 
których podstawową działalnością jest świadczenie usług finansowych. Do tych 
jednostek instytucjonalnych należą wszystkie instytucje i jednostki typu 
przedsiębiorstwo, które angażują się głównie w:

 pośrednictwo finansowe (instytucje pośrednictwa finansowego); lub

 pomocniczą działalność finansową (pomocnicze instytucje finansowe)

Zalicza się do nich również jednostki instytucjonalne świadczące usługi finansowe, 
w przypadku których większość aktywów lub zobowiązań nie podlega transakcjom 
na rynkach otwartych.

2.56 Pośrednictwo finansowe jest działalnością, w ramach której jednostka 
instytucjonalna nabywa aktywa finansowe i zaciąga zobowiązania na swój własny 
rachunek poprzez angażowanie się w transakcje finansowe na rynku. Aktywa i 
zobowiązania pośredników finansowych są przekształcane lub „przepakowywane” 
ze względu na termin płatności, skalę, ryzyko itp. w procesie pośrednictwa 
finansowego.

Pomocnicza działalność finansowa jest działalnością związaną z pośrednictwem 
finansowym, ale w istocie sama tym pośrednictwem nie jest. 

Instytucje pośrednictwa finansowego

2.57 W procesie pośrednictwa finansowego fundusze przepływają między stronami 
trzecimi – od tych, które posiadają nadwyżki funduszy, do tych, którym ich brakuje. 
Instytucja pośrednictwa finansowego nie działa jedynie jako agent dla pozostałych 
jednostek instytucjonalnych, ale naraża się na ryzyko poprzez nabywanie aktywów 
finansowych i zaciąganie zobowiązań na swój własny rachunek.

2.58 W proces pośrednictwa finansowego mogą być włączone wszystkie kategorie 
zobowiązań, z wyjątkiem kategorii „pozostałe kwoty do zapłacenia” (AF.8). Aktywa 
finansowe włączone w proces pośrednictwa finansowego mogą być zaliczone do 
dowolnej kategorii aktywów, z wyjątkiem kategorii systemów ubezpieczeniowych, 
emerytalno-rentowych i standaryzowanych programów gwarancyjnych (AF.6), ale z 
uwzględnieniem kategorii pozostałych kwot do otrzymania. Instytucje pośrednictwa 
finansowego mogą inwestować swoje fundusze w aktywa niefinansowe, w tym 
nieruchomości. Aby dana jednostka mogła być uznana za instytucję pośrednictwa 
finansowego, powinna ona zaciągać zobowiązania na rynku i przekształcać fundusze. 
Przedsiębiorstwa obrotu nieruchomościami nie są instytucjami pośrednictwa 
finansowego.

2.59 Funkcja instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych polega na 
gromadzeniu funduszy dla ochrony przed ryzykiem. Zobowiązaniami tych instytucji 
są ubezpieczenia, emerytury i renty oraz standaryzowane programy gwarancyjne 
(AF.6). Ich kontrpartnerami są inwestycje dokonywane przez instytucje 
ubezpieczeniowe i fundusze emerytalno-rentowe, które działają jako instytucje 
pośrednictwa finansowego.
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2.60 Fundusze inwestycyjne, zwane dalej funduszami rynku pieniężnego (MMF) oraz 
funduszami rynku niepieniężnego (non-MMF), zaciągają zobowiązania przede 
wszystkim poprzez emisję akcji lub jednostek funduszy inwestycyjnych (AF.52). 
Przekształcają one zebrane fundusze poprzez nabywanie aktywów finansowych lub 
nieruchomości. Fundusze inwestycyjne są klasyfikowane jako instytucje 
pośrednictwa finansowego. Każda zmiana wartości ich aktywów i zobowiązań, inna 
niż ich własnych udziałów, jest odzwierciedlona w ich funduszach własnych (zob. 
pkt 7.07). Z uwagi na fakt, że suma funduszy własnych jest równa wartości akcji lub 
jednostek funduszu inwestycyjnego, każda zmiana wartości aktywów i zobowiązań 
funduszu będzie odzwierciedlona w rynkowej wartości tych akcji lub jednostek. 
Fundusze inwestycyjne inwestujące w nieruchomości są instytucjami pośrednictwa 
finansowego.

2.61 Pośrednictwo finansowe ogranicza się do nabywania aktywów i zaciągania 
zobowiązań dotyczących całego społeczeństwa lub dokładnie w tym celu 
określonych i relatywnie dużych podgrup społeczeństwa. Gdy działalność jest 
ograniczona do małych grup osób lub rodzin, wówczas pośrednictwo finansowe nie 
ma miejsca.

2.62 Mogą istnieć wyjątki od ogólnego ograniczenia pośrednictwa finansowego do 
transakcji finansowych dokonywanych na rynku. Jako przykłady można wskazać 
banki gminne i banki oszczędnościowe uzależnione od zaangażowanych w nie gmin. 
Inny przykład stanowią spółki zajmujące się leasingiem finansowym zależne od 
macierzystej grupy spółek przy pozyskiwaniu funduszy lub przy ich inwestowaniu. 
Udzielanie przez te instytucje pożyczek lub przyjmowanie oszczędności jest 
niezależne od, odpowiednio, zaangażowanych gmin lub macierzystej grupy, jeśli 
instytucje te mają być zaklasyfikowane jako instytucje pośrednictwa finansowego.

Pomocnicze instytucje finansowe

2.63 Pomocnicza działalność finansowa obejmuje działalność wspomagającą realizację 
transakcji dotyczących aktywów finansowych i zobowiązań lub przekształcanie bądź 
„przepakowywanie” funduszy. Pomocnicze instytucje finansowe nie wystawiają się 
na ryzyko związane z nabywaniem aktywów finansowych czy zaciąganiem 
zobowiązań. Ułatwiają one pośrednictwo finansowe. Centrale, których wszystkie 
jednostki zależne bądź ich większość są instytucjami finansowymi, uznaje się za 
pomocnicze instytucje finansowe. 

Instytucje finansowe inne niż instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze 
instytucje finansowe

2.64 Do instytucji finansowych innych niż instytucje pośrednictwa finansowego i 
pomocnicze instytucje finansowe należą jednostki instytucjonalne świadczące usługi 
finansowe, których transakcje dotyczące większości ich aktywów lub zobowiązań 
nie odbywają się na otwartych rynkach. 

Jednostki instytucjonalne należące do sektora instytucji finansowych

2.65 Do sektora instytucji finansowych (S.12) zalicza się następujące jednostki 
instytucjonalne: 
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a) prywatne lub publiczne instytucje, których podstawową działalnością jest 
pośrednictwo finansowe lub pomocnicza działalność finansowa; 

b) spółdzielnie i spółki uznane za samodzielne jednostki posiadające osobowość 
prawną, których podstawową działalnością jest pośrednictwo finansowe lub 
pomocnicza działalność finansowa; 

c) producentów publicznych uznanych za jednostki posiadające osobowość 
prawną, których podstawową działalnością jest pośrednictwo finansowe lub 
pomocnicza działalność finansowa; 

d) instytucje niekomercyjne uznane za jednostki posiadające osobowość prawną, 
których podstawową działalnością jest pośrednictwo finansowe lub 
pomocnicza działalność finansowa lub które działają na rzecz instytucji 
finansowych; 

e) centrale, w przypadku gdy ich jednostki zależne – wszystkie lub ich większość 
– są instytucjami finansowymi i ich podstawową działalnością jest 
pośrednictwo finansowe lub pomocnicza działalność finansowa. Takie centrale 
zalicza się do pomocniczych instytucji finansowych (S.126).

f) spółki holdingowe, których główną rolą jest posiadanie aktywów grupy 
jednostek zależnych. Charakter tej grupy może być finansowy lub 
niefinansowy – nie wpływa to na klasyfikację spółek holdingowych jako 
instytucji finansowych typu „captive” (S.127).

g) spółki specjalnego przeznaczenia, których podstawową działalnością jest 
świadczenie usług finansowych;

h) fundusze inwestycyjne nieposiadające osobowości prawnej, obejmujące 
inwestycje portfelowe będące własnością grupy uczestników i których 
zarządzaniem, z zasady, zajmują się inne instytucje finansowe. Fundusze te są 
jednostkami instytucjonalnymi odrębnymi od zarządzających nimi instytucji 
finansowych;

i) jednostki nieposiadające osobowości prawnej, których podstawową 
działalnością jest pośrednictwo finansowe i które podlegają regulacjom i 
nadzorowi (w większości przypadków klasyfikowane jako instytucje 
przyjmujące depozyty, z wyjątkiem banku centralnego, jako instytucje 
ubezpieczeniowe lub jako fundusze emerytalno-rentowe), uznawane są za 
jednostki posiadające autonomię podejmowania decyzji i mające zarząd 
niezależny od swoich właścicieli, a ich funkcjonowanie ekonomiczne i 
finansowe jest podobne do sposobu funkcjonowania instytucji finansowych. W 
takich przypadkach jednostki te traktowane są jako odrębne jednostki 
instytucjonalne. Przykładem takich jednostek są oddziały instytucji 
finansowych będących nierezydentami.

2.66 Dziewięć podsektorów instytucji finansowych

Sektor instytucji finansowych dzieli się na następujące podsektory: 

a) bank centralny (S.121); 
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b) instytucje przyjmujące depozyty, z wyjątkiem banku centralnego (S.122);

c) fundusze rynku pieniężnego (MMF) (S.123);

d) fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego (S.124);

e) pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem instytucji 
ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych (S.125);

f) pomocnicze instytucje finansowe (S.126);

g) instytucje finansowe typu „captive” i pożyczające pieniądze (S.127);

h) instytucje ubezpieczeniowe (S.128); oraz

i) fundusze emerytalno-rentowe (S.129).

Łączenie podsektorów instytucji finansowych

2.67 Monetarne instytucje finansowe (MFI) według definicji Europejskiego Banku 
Centralnego (EBC) obejmują wszystkie jednostki instytucjonalne należące do 
podsektorów: bank centralny (S.121), instytucje przyjmujące depozyty, z wyjątkiem 
banku centralnego (S.122) oraz fundusze rynku pieniężnego (MMF) (S.123). 

2.68 Pozostałe monetarne instytucje finansowe składają się z tych instytucji pośrednictwa 
finansowego, poprzez które efekty polityki monetarnej banku centralnego (S.121) są 
przekazywane do innych podmiotów gospodarczych. Są to instytucje przyjmujące 
depozyty, z wyjątkiem banku centralnego (S.122) oraz fundusze rynku pieniężnego 
(MMF) (S.123).

2.69 Instytucjami pośrednictwa finansowego zajmującymi się gromadzeniem funduszy 
dla ochrony przed ryzykiem są instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalno-
rentowe. Obejmują one podsektory: instytucje ubezpieczeniowe (S.128) oraz 
fundusze emerytalno-rentowe (S.129).

2.70 Na instytucje finansowe, z wyjątkiem monetarnych instytucji finansowych (MFI) oraz 
instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych składają się 
podsektory: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego (S.124), 
pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem instytucji 
ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych (S.125), pomocnicze instytucje 
finansowe (S.126) oraz instytucje finansowe typu „captive” i pożyczające pieniądze
(S.127).

Podział podsektorów instytucji finansowych na instytucje finansowe publiczne, prywatne oraz 
będące pod kontrolą zagraniczną

2.71 Z wyjątkiem podsektora S.121, każdy z pozostałych podsektorów dzieli się na: 

a) instytucje finansowe publiczne; 

b) instytucje finansowe prywatne krajowe; oraz

c) instytucje finansowe pod kontrolą zagraniczną. 
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Kryteria stosowane do powyższego podziału są analogiczne do stosowanych w 
przypadku przedsiębiorstw niefinansowych (zob. pkt 2.51–2.55).
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Tablica 2.3 – Sektor instytucji finansowych i jego podsektory

Sektory i podsektory Public
zne

Prywatn
e 
krajowe

Pod 
kontrolą 
zagranic
zną

Instytucje finansowe S.12

Bank centralny S.121

Instytucje 
przyjmujące 
depozyty, z 
wyjątkiem banku 
centralnego

S.122 S.1220
1

S.12202 S.12203

Monetarne 
instytucje 
finansowe 
(MFI)

Pozostałe 
monetarne 
instytucje 
finansowe

Fundusze rynku 
pieniężnego 
(MMF)

S.123 S.1230
1

S.12302 S.12303

Fundusze inwestycyjne niebędące 
funduszami rynku pieniężnego

S.124 S.1240
1

S.12402 S.12403

Pozostałe instytucje pośrednictwa 
finansowego, z wyjątkiem 
instytucji ubezpieczeniowych i 
funduszy emerytalno-rentowych

S.125 S.1250
1

S.12502 S.12503

Pomocnicze instytucje finansowe S.126 S.1260
1

S.12602 S.12603

Instytucje 
finansowe 
z 
wyjątkiem 
monetarny
ch 
instytucji 
finansowy
ch oraz 
instytucji 
ubezpiecz
eniowych 
i funduszy 
emerytaln
o-
rentowych

Instytucje finansowe typu 
„captive” i pożyczające pieniądze

S.127 S.1270
1

S.12702 S.12703

Instytucje ubezpieczeniowe S.128 S.1280
1

S.12802 S.12803Instytucje 
ubezpiecz
eniowe i 
fundusze 
emerytaln
o-rentowe

Fundusze emerytalno-rentowe S.129 S.1290
1

S.12902 S.12903

Bank centralny (S.121)

2.72 Definicja: Podsektor banku centralnego (S.121) składa się ze wszystkich 
finansowych instytucji i jednostek typu przedsiębiorstwo, których podstawową 
funkcją jest emisja pieniądza, zachowywanie odpowiedniego poziomu wartości 
waluty krajowej i obcej oraz utrzymywanie całości lub części rezerw walutowych 
kraju.
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2.73 Do podsektora S.121 zaliczane są następujące instytucje pośrednictwa finansowego: 

a) narodowy bank centralny, również gdy jest częścią Europejskiego Systemu 
Banków Centralnych; 

b) centralne instytucje monetarne o zasadniczo publicznym charakterze (np. 
instytucje zarządzające wymianą walut lub emitujące pieniądz), prowadzące 
pełen zestaw rachunków i posiadające autonomię podejmowania decyzji w 
odniesieniu do instytucji rządowych na szczeblu centralnym. W przypadku gdy 
taka działalność jest prowadzona w ramach instytucji rządowych na szczeblu 
centralnym lub w ramach banku centralnego, nie wyróżnia się odrębnej 
jednostki instytucjonalnej. 

2.74 Podsektor S. 121 nie obejmuje instytucji i organów innych niż bank centralny, które 
regulują bądź nadzorują spółki finansowe lub rynki finansowe. Zalicza się je do 
podsektora S.126. 

Instytucje przyjmujące depozyty, z wyjątkiem banku centralnego (S.122)

2.75 Definicja: Podsektor instytucji przyjmujących depozyty, z wyjątkiem banku 
centralnego (S.122) obejmuje wszystkie finansowe instytucje i jednostki typu 
przedsiębiorstwo, z wyjątkiem zaliczonych do podsektorów bank centralny oraz 
fundusze rynku pieniężnego. Ich podstawową działalnością jest pośrednictwo 
finansowe i zajmują się one przyjmowaniem depozytów od jednostek 
instytucjonalnych oraz, we własnym imieniu, udzielają kredytów i pożyczek lub 
dokonują inwestycji w papiery wartościowe.

2.76 Instytucje przyjmujące depozyty, z wyjątkiem banku centralnego, nie mogą być 
opisane po prostu jako „banki”, ponieważ mogą one również obejmować pewne 
instytucje finansowe, które same siebie nie nazywają bankami, oraz takie, którym się 
na stosowanie tej nazwy w pewnych państwach nie zezwala, a ponadto niektóre inne 
instytucje finansowe określające się jako banki mogą w rzeczywistości nie być 
instytucjami kredytowymi. Do podsektora S.122 zaliczane są następujące instytucje 
pośrednictwa finansowego: 

a) banki komercyjne, banki uniwersalne;

b) banki oszczędnościowe (w tym powiernicze banki oszczędnościowe, banki 
oszczędnościowe oraz stowarzyszenia pożyczkowe); 

c) żyro-poczty, banki pocztowe, żyro-banki; 

d) wiejskie banki kredytowe, rolnicze banki kredytowe; 

e) spółdzielcze banki kredytowe, związki kredytowe; 

f) banki specjalistyczne (np. banki kupieckie, domy emisyjne, banki prywatne) 
oraz 

g) instytucje pieniądza elektronicznego, których podstawową działalnością jest 
pośrednictwo finansowe.
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2.77 Następujące instytucje pośrednictwa finansowego są zaliczane do podsektora 
S.122, jeżeli zajmują się przyjmowaniem lokat od ludności, zarówno w formie 
depozytów, jak i w innych postaciach, takich jak powtarzalne emisje 
długoterminowych dłużnych papierów wartościowych (w przeciwnym razie 
zaliczane są do podsektora S.124): 

a) instytucje zajmujące się udzielaniem kredytów i pożyczek hipotecznych 
(włączając towarzystwa budowlane, banki hipoteczne i hipoteczne instytucje 
kredytowe); 

b) komunalne instytucje kredytowe.

2.78 Podsektor S.122 nie obejmuje:

a) centrali, które sprawują nadzór i zarząd nad innymi jednostkami grupy 
składającej się przede wszystkim z instytucji przyjmujących depozyty, z 
wyjątkiem banku centralnego, ale które nie są instytucjami przyjmującymi 
depozyty. Zalicza się je do podsektora S.126; 

b) instytucji niekomercyjnych uznanych za samodzielne jednostki posiadające 
osobowość prawną, działających na rzecz instytucji przyjmujących depozyty, 
ale niezaangażowanych w pośrednictwo finansowe. Zalicza się je do 
podsektora S.126; oraz 

c) instytucji pieniądza elektronicznego, których podstawową działalnością nie jest 
pośrednictwo finansowe

Fundusze rynku pieniężnego (MMF) (S.123)

2.79 Definicja: Podsektor funduszy rynku pieniężnego (S.123) jako systemów zbiorowego 
inwestowania obejmuje wszystkie finansowe instytucje i jednostki typu 
przedsiębiorstwo (z wyjątkiem tych zaliczonych do podsektorów banku centralnego 
oraz instytucji kredytowych), których podstawową działalnością jest pośrednictwo 
finansowe. Zajmują się one przyjmowaniem od jednostek instytucjonalnych akcji lub 
jednostek funduszy inwestycyjnych jako bliskich substytutów depozytów oraz, we 
własnym imieniu, dokonują inwestycji, przede wszystkim w akcje/jednostki 
funduszy rynku pieniężnego, krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe lub 
depozyty.

2.80 Do podsektora S.123 zaliczane są następujące instytucje pośrednictwa finansowego: 

a) fundusze inwestycyjne, w tym fundusze inwestycyjne typu zamkniętego i 
fundusze inwestycyjne typu otwartego oraz inne systemy zbiorowego 
inwestowania, których akcje lub jednostki są bliskimi substytutami depozytów. 

2.81 Podsektor S.123 nie obejmuje: 

a) centrali, które sprawują nadzór i zarząd nad grupą składającą się głównie z 
funduszy rynku pieniężnego, ale same nie są funduszami rynku pieniężnego. 
Zalicza się je do podsektora S.126; 
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b) instytucji niekomercyjnych uznanych za samodzielne jednostki posiadające 
osobowość prawną, działających na rzecz funduszy rynku pieniężnego, ale 
niezaangażowanych w pośrednictwo finansowe. Zalicza się je do podsektora 
S.126. 

Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego (S.124)

2.82 Definicja: Podsektor funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku 
pieniężnego (S.124) składa się ze wszystkich systemów zbiorowego inwestowania (z 
wyjątkiem tych zaklasyfikowanych do podsektora funduszy rynku pieniężnego), 
których podstawową działalnością jest pośrednictwo finansowe. Instytucje te zajmują 
się przyjmowaniem od jednostek instytucjonalnych akcji lub jednostek funduszy 
inwestycyjnych niebędących bliskimi substytutami depozytów oraz, we własnym 
imieniu, dokonują inwestycji, przede wszystkim w aktywa finansowe inne niż 
aktywa finansowe krótkoterminowe oraz w aktywa niefinansowe (przeważnie 
nieruchomości).

2.83 Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego obejmują fundusze 
inwestycyjne typu zamkniętego i fundusze inwestycyjne typu otwartego oraz inne 
systemy zbiorowego inwestowania, których akcje lub jednostki nie są uznawane za 
bliskie substytuty depozytów. 

2.84 Do podsektora S.124 zaliczane są następujące instytucje pośrednictwa finansowego:

a) fundusze inwestycyjne typu otwartego, których akcje lub jednostki są, na 
wniosek udziałowców, odkupywane lub wykupywane bezpośrednio lub 
pośrednio z aktywów przedsiębiorstwa.

b) fundusze inwestycyjne typu zamkniętego, z określonym kapitałem 
podstawowym, w przypadku których inwestorzy przyłączający się do funduszu 
lub go opuszczający muszą zakupić lub sprzedać istniejące akcje; 

c) fundusze inwestycyjne nieruchomości; 

d) fundusze inwestycyjne inwestujące w inne fundusze („fundusze funduszy”);

e) fundusze hedgingowe obejmujące różne systemy zbiorowego inwestowania 
charakteryzujące się zwykle wysokimi wymaganymi minimalnymi kwotami 
inwestycji, ograniczonymi regulacjami oraz wachlarzem strategii 
inwestycyjnych. 

2.85 Podsektor S.124 nie obejmuje: 

a) funduszy emerytalno-rentowych będących częścią podsektora funduszy 
emerytalno-rentowych;

b) funduszy specjalnego przeznaczenia sektora instytucji rządowych i 
samorządowych, nazywanych państwowymi funduszami majątkowymi, które 
zalicza się do instytucji finansowych typu „captive”, jeśli są zaklasyfikowane 
do instytucji finansowych; Klasyfikacja „funduszy specjalnego przeznaczenia 
sektora instytucji rządowych i samorządowych” – jako części sektora instytucji 
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rządowych i samorządowych lub sektora instytucji finansowych dokonywana 
jest na podstawie kryteriów określonych w pkt 2.26. 

c) centrali, które sprawują nadzór i zarząd nad grupą składającą się głównie z 
funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego, ale 
same nie są funduszami inwestycyjnymi. Zalicza się je do podsektora S.126; 

d) instytucji niekomercyjnych uznanych za samodzielne jednostki posiadające 
osobowość prawną, działających na rzecz funduszy inwestycyjnych 
niebędących funduszami rynku pieniężnego, ale niezaangażowanych w 
pośrednictwo finansowe. Zalicza się je do podsektora S.126. 

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych i 
funduszy emerytalno-rentowych (S.125)

2.86 Definicja: Podsektor pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem 
instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych (S.125) obejmuje 
wszystkie finansowe instytucje i jednostki typu przedsiębiorstwo, których 
podstawową działalnością jest pośrednictwo finansowe realizowane poprzez 
zaciąganie zobowiązań w formach innych niż gotówka, depozyty lub akcje funduszy 
inwestycyjnych, bądź związanych z ubezpieczeniami, emeryturami oraz 
standaryzowanymi programami gwarancyjnymi od jednostek instytucjonalnych.

2.87 Podsektor S.125 obejmuje instytucje pośrednictwa finansowego, które w głównej 
mierze zajmują się długoterminowymi transakcjami finansowymi. W większości 
przypadków odległe terminy płatności odróżniają ten podsektor od pozostałych 
finansowych instytucji monetarnych (S.122 i S.123). Biorąc pod uwagę brak 
zobowiązań w formie akcji funduszy inwestycyjnych, które nie są postrzegane jako 
substytuty depozytów lub ubezpieczeń, emerytur i rent oraz standaryzowanych 
programów gwarancyjnych, można określić granice oddzielające ten podsektor od 
podsektorów funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego 
(S.124), instytucji ubezpieczeniowych (S.128) oraz funduszy emerytalno-rentowych 
(S.129). 

2.88 Podsektor instytucji pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem instytucji 
ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych (S.125) dzieli się na dalsze 
podsektory obejmujące podmioty sekurytyzacyjne, domy maklerskie, instytucje 
finansowe zajmujące się kredytowaniem oraz specjalistyczne instytucje finansowe. 
Podział ten przedstawiono w Tablicy 2.4.

Tablica 2.4 – Podsektor pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem 
instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych (S.125) oraz jego podział

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem instytucji 
ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych

Podmioty sekurytyzacyjne;

Domy maklerskie;

Instytucje finansowe zajmujące się kredytowaniem; oraz
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Specjalistyczne instytucje finansowe.

2.89 Do podsektora S.125 nie są zaliczone instytucje niekomercyjne uznane za 
samodzielne jednostki posiadające osobowość prawną, działające na rzecz innych 
instytucji pośrednictwa finansowego, ale nieprowadzące pośrednictwa finansowego. 
Zalicza się je do podsektora S.126. 

Podmioty sekurytyzacyjne

2.90 Definicja: Podmioty sekurytyzacyjne są podmiotami, które przeprowadzają 
transakcje sekurytyzacyjne. Podmioty sekurytyzacyjne, które spełniają kryteria 
jednostki instytucjonalnej, są zaliczane do S.125. W pozostałych przypadkach są one 
traktowane jako integralna część jednostki macierzystej.

Domy maklerskie, instytucje finansowe zajmujące się kredytowaniem oraz specjalistyczne 
instytucje finansowe

2.91 Domy maklerskie są instytucjami pośrednictwa finansowego działającymi na własny 
rachunek. 

2.92 Do instytucji finansowych zajmujących się kredytowaniem zalicza się na przykład 
instytucje pośrednictwa finansowego, które angażują się w: 

a) leasing finansowy; 

b) sprzedaż ratalną oraz zabezpieczenie osobistych i komercyjnych finansów; lub

c) faktoring. 

2.93 Specjalistyczne instytucje finansowe są instytucjami pośrednictwa finansowego, na 
przykład: 

a) przedsiębiorstwa inwestycji kapitałowych o wysokim stopniu ryzyka; 

b) finansowe przedsiębiorstwa eksportowo-importowe; lub

c) instytucje pośrednictwa finansowego, które nabywają depozyty lub substytuty 
depozytów bądź zaciągają pożyczki wyłącznie wobec monetarnych instytucji 
finansowych; zalicza się do nich również izby rozliczeniowe partnerów 
centralnych (CCP) przeprowadzające transakcje dotyczące umów z 
przyrzeczeniem odkupu między monetarnymi instytucjami finansowymi. 

2.94 Centrale, które sprawują nadzór i zarząd nad grupą jednostek zależnych 
zaangażowanych głównie w pośrednictwo finansowe lub pomocniczą działalność 
finansową, są zaliczane do podsektora S.126. 

Pomocnicze instytucje finansowe (S.126)

2.95 Definicja: Podsektor pomocniczych instytucji finansowych (S.126), obejmuje 
wszystkie finansowe instytucje i jednostki typu przedsiębiorstwo, których 
podstawowa działalność jest ściśle związana z pośrednictwem finansowym, ale same 
nie są instytucjami pośrednictwa finansowego.
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2.96 Następujące finansowe instytucje i jednostki typu przedsiębiorstwo są zaliczone do 
podsektora S.126: 

a) brokerzy ubezpieczeniowi, administratorzy do spraw ratownictwa i awarii, 
doradcy ubezpieczeniowi i emerytalno-rentowi itp.; 

b) brokerzy pożyczkowi, maklerzy papierów wartościowych, doradcy 
inwestycyjni itp.; 

c) spółki doradzające/pośredniczące przy wprowadzaniu akcji przedsiębiorstw do 
obrotu giełdowego; 

d) instytucje, których podstawową funkcją jest udzielanie gwarancji poprzez 
potwierdzenia, bony i podobne instrumenty; 

e) instytucje zajmujące się operacjami w zakresie instrumentów pochodnych i 
zabezpieczających, takich jak swapy, opcje i terminowe kontrakty finansowe 
typu futures (bez ich wydawania); 

f) instytucje zapewniające infrastrukturę dla funkcjonowania rynków 
finansowych; 

g) centralne urzędy nadzoru pośrednictwa finansowego i rynków finansowych, 
jeżeli są odrębnymi jednostkami instytucjonalnymi; 

h) instytucje zarządzające funduszami emerytalno-rentowymi, funduszami 
wspólnego inwestowania itp.; 

i) instytucje prowadzące giełdy papierów wartościowych i giełdy 
ubezpieczeniowe; 

j) instytucje niekomercyjne uznane za samodzielne jednostki posiadające 
osobowość prawną, działające na rzecz instytucji finansowych, ale nie 
prowadzące działalności pośrednictwa finansowego (zob. pkt 2.44.); 

k) instytucje płatnicze (ułatwiające dokonywanie płatności między stroną 
kupującą a sprzedającą). 

2.97 Do podsektora S.126 zalicza się także centrale, których jednostki zależne, wszystkie 
lub ich większość, są instytucjami finansowymi. 

Instytucje finansowe typu „captive” i pożyczające pieniądze (S.127)

2.98 Definicja: Podsektor instytucji finansowych typu „captive” i pożyczających 
pieniądze (S.127) składa się ze wszystkich finansowych instytucji i jednostek typu 
przedsiębiorstwo, których działalność nie polega ani na pośrednictwie finansowym, 
ani na pomocniczych usługach finansowych, a większość ich aktywów i zobowiązań 
nie jest przedmiotem transakcji na otwartych rynkach.

2.99 Do podsektora S.127 zalicza się w szczególności następujące finansowe instytucje i 
jednostki typu przedsiębiorstwo: 
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a) jednostki posiadające osobowość prawną, takie jak podmioty zarządzające 
powierzonym majątkiem lub przedsiębiorstwa typu „brass plate”;

b) spółki holdingowe, które posiadają udziały większościowe grupy jednostek 
zależnych, a ich główną działalnością jest posiadanie tej grupy bez świadczenia 
innych usług na rzecz przedsiębiorstw, w których posiadają udziały; tzn. 
jednostki te nie administrują innych jednostek, ani nimi nie zarządzają. 

c) spółki specjalnego przeznaczenia, które zaliczają się do jednostek 
instytucjonalnych i gromadzą fundusze na rynkach otwartych do 
wykorzystania przez ich jednostkę macierzystą; 

d) jednostki świadczące usługi finansowe na rzecz wielu klientów przy 
wykorzystaniu wyłącznie środków własnych lub pochodzących od sponsora, 
podejmujące ryzyko finansowe niedotrzymania warunków przez dłużnika. Do 
przykładów należą: instytucje pożyczające pieniądze, instytucje udzielające 
kredytów studenckich bądź pożyczek na import/eksport ze środków 
pochodzących od sponsora, np. jednostki sektora instytucji rządowych i 
samorządowych bądź instytucji niekomercyjnej, a także lombardy, których 
podstawową działalnością jest pożyczanie pieniędzy; 

e) fundusze specjalnego przeznaczenia sektora instytucji rządowych i 
samorządowych, nazywane zwykle państwowymi funduszami majątkowymi, 
jeśli są zaklasyfikowane do instytucji finansowych. 

Instytucje ubezpieczeniowe (S.128)

2.100 Definicja: Podsektor instytucji ubezpieczeniowych (S.128) obejmuje wszystkie 
finansowe instytucje i jednostki typu przedsiębiorstwo, których podstawową 
działalnością jest pośrednictwo finansowe jako konsekwencja gromadzenia funduszy 
dla ochrony przed ryzykiem przede wszystkim w formie ubezpieczenia 
bezpośredniego lub reasekuracji (zob. pkt 2.59).

2.101 Instytucje ubezpieczeniowe świadczą usługi: 

a) ubezpieczeń na życie i pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, na 
rzecz jednostek lub grup jednostek;

b) reasekuracji, na rzecz innych instytucji ubezpieczeniowych.

2.102 Usługi pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych mogą być świadczone w 
formie następujących ubezpieczeń: 

a) od pożaru (np. własności handlowej i prywatnej); 

b) odpowiedzialności cywilnej (wypadkowych); 

c) pojazdu (szkód własnych i odpowiedzialności cywilnej); 

d) morskich, lotniczych i transportowych (w tym zagrożeń w zakresie energii); 

e) wypadkowych i zdrowotnych; lub
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f) finansowych (udzielanie gwarancji lub listów gwarancyjnych). 

Instytucje ubezpieczeń finansowych lub ubezpieczeń kredytu, nazywane również 
bankami gwarancyjnymi udzielają gwarancji lub listów gwarancyjnych dla 
zabezpieczenia sekurytyzacji i innych produktów kredytowych.

2.103 Instytucje ubezpieczeniowe są przeważnie podmiotami posiadającymi osobowość 
prawną lub jednostkami wzajemnymi. Podmioty posiadające osobowość prawną są 
własnością udziałowców i wiele z nich notowanych jest na giełdzie. Jednostki 
wzajemne są własnością posiadaczy polis ubezpieczeniowych i zwracają swoje zyski 
posiadaczom polis ubezpieczeniowych uprawniających do udziału w zyskach w 
towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych w formie dywidendy lub premii. Instytucje 
ubezpieczeniowe typu „captive” są zwykle własnością przedsiębiorstw 
niefinansowych i udzielają ubezpieczeń od ryzyka swoim udziałowcom. 
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Ramka – Typy ubezpieczeń
Wyróżnia się trzy rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenia bezpośrednie, reasekuracje oraz ubezpieczenia społeczne. Do 

ubezpieczeń bezpośrednich zalicza się (indywidualne) ubezpieczenia na życie oraz pozostałe ubezpieczenia 
osobowe i majątkowe, natomiast ubezpieczenia społeczne obejmują zabezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenia 

społeczne związane z zatrudnieniem.

Reasekuracja Ubezpieczenia społeczneUbezpieczenie bezpośrednie

Posiadacze polis 
ubezpieczeniowych/beneficjenci są zobowiązani 
lub zachęcani do ubezpieczania się na wypadek 
ryzyka spowodowanego interwencją strony 
trzeciej. Spełniony jest przynajmniej jeden z 
następujących warunków: 

uczestnictwo jest obowiązkowe;

system ma charakter zbiorowy; oraz

pracodawca (a ostatecznie beneficjent) płaci 
składki.

Ubezpieczenia na 
życie

Pozostałe 
ubezpiecze
nia 
osobowe i 
majątkowe

Zabezpieczenie 
społeczne

Ubezpieczenia 
społeczne związane z 
zatrudnieniem

Zorganizowane przez 
sektor instytucji 
rządowych i 
samorządowych za 
pośrednictwem 
systemów 
zabezpieczenia 
społecznego

Zorganizowane przez 
pracodawców w 
imieniu pracowników i 
osób pozostających na 
ich utrzymaniu bądź 
przez inne podmioty w 
imieniu określonej 
grupy.

Typ 
ubezpiecze

nia

Posiadacz polisy 
ubezpieczeniowej 
dokonuje 
regularnych wpłat 
na rzecz 
ubezpieczyciela, w 
zamian za co 
ubezpieczyciel 
gwarantuje 
posiadaczowi 
polisy wypłatę 
ustalonej sumy lub 
renty w określonym 
terminie bądź 
wcześniej.

Ubezpiecz
enie od 
ryzyka w 
rodzaju 
wypadku, 
choroby, 
pożaru, 
kredytu 
itp.

Ubezpieczenie 
wykupione 
przez
ubezpieczyciel
a dla ochrony 
przed wypłatą 
nadspodziewa
nie wielu 
odszkodowań i 
świadczeń lub 
wyjątkowo 
wysokich 
odszkodowań i 
świadczeń.

Emerytury 
i renty w 
ramach 
systemu 
zabezpiecz
enia 
społeczneg
o

Pozosta
łe 
zabezpi
eczenie 
społecz
ne

Emerytur
y i renty 
związane 
z 
zatrudnie
niem

Pozostałe 
ubezpiecz
enia 
społeczne 
związane z 
zatrudnien
iem

Sektory lub 
podsektor

Instytucje 
ubezpieczeniowe 

Instytucje ubezpieczeniowe Fundusze 
zabezpieczenia 

Sektor przedsiębiorstw 
pracodawców lub
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społecznego instytucji 
ubezpieczeniowych 
oraz funduszy 
emerytalno-rentowych



PL 38 PL

2.104 Podsektor S.128 nie obejmuje:

a) Jednostek instytucjonalnych, które spełniają każde z dwóch kryteriów 
wymienionych w pkt. 2.117. Zalicza się je do podsektora S.1314.

b) centrali, które sprawują nadzór i zarząd nad grupą składającą się głównie z 
instytucji ubezpieczeniowych, ale same nie są instytucjami 
ubezpieczeniowymi. Zalicza się je do podsektora S.126.

c) instytucji niekomercyjnych uznanych za samodzielne jednostki posiadające 
osobowość prawną, działających na rzecz instytucji ubezpieczeniowych, ale 
niezaangażowanych w pośrednictwo finansowe. Zalicza się je do podsektora 
S.126.

Fundusze emerytalno-rentowe (S.129)

2.105 Definicja: Podsektor funduszy emerytalno-rentowych (S.129) obejmuje wszystkie 
finansowe instytucje i jednostki typu przedsiębiorstwo, których podstawową 
działalnością jest pośrednictwo finansowe jako konsekwencja gromadzenia funduszy 
dla ochrony przed ryzykiem społecznym i dla zaspokojenia potrzeb osób 
ubezpieczonych (ubezpieczenia społeczne). Fundusze emerytalno-rentowe w formie 
systemów ubezpieczeń społecznych zapewniają dochody po zakończeniu aktywności 
zawodowej, a często także świadczenia z tytułu śmierci i niepełnosprawności.

2.106 Podsektor S.129 składa się tylko z tych funduszy emerytalno-rentowych w ramach 
ubezpieczeń społecznych, które są jednostkami instytucjonalnymi odrębnymi od 
jednostek, które je utworzyły. Takie autonomiczne fundusze posiadają autonomię 
podejmowania decyzji i prowadzą pełen zestaw rachunków. Nieautonomiczne 
fundusze emerytalno-rentowe nie są jednostkami instytucjonalnymi i pozostają 
częścią jednostek instytucjonalnych, które je utworzyły. 

2.107 Uczestnikami systemów ubezpieczeń emerytalno-rentowych są na przykład 
pracownicy pojedynczego przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw, pracownicy 
tej samej branży lub gałęzi oraz osoby wykonujące ten sam zawód. Umowa 
ubezpieczeniowa może obejmować następujące świadczenia:

a) wypłacane po śmierci osoby ubezpieczonej wdowie lub wdowcowi oraz 
dzieciom; 

b) wypłacane po przejściu na emeryturę; oraz

c) wypłacane w przypadku wystąpienia niepełnosprawności u osoby 
ubezpieczonej. 

2.108 W niektórych państwach ubezpieczenia od wszystkich tych rodzajów ryzyka mogą 
być realizowane zarówno przez instytucje ubezpieczeń na życie, jak i przez fundusze 
emerytalno-rentowe. W innych państwach istnieje wymóg, aby ubezpieczenia od 
niektórych z tych rodzajów ryzyka były prowadzone tylko przez instytucje 
ubezpieczeń na życie. W odróżnieniu od instytucji ubezpieczeń na życie, fundusze 
emerytalno-rentowe są ograniczone z mocy prawa do określonych grup 
pracowników i osób pracujących na własny rachunek.
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2.109 Systemy funduszy emerytalno-rentowych mogą być organizowane przez 
pracodawców lub sektor instytucji rządowych i samorządowych, bądź przez 
instytucje ubezpieczeniowe działające w imieniu pracowników. Mogą też zostać 
utworzone odrębne jednostki instytucjonalne do sprawowania własności i zarządu 
nad aktywami wykorzystywanymi do wywiązania się z uprawnień emerytalno-
rentowych i wypłaty emerytur.

2.110 Podsektor S.129 nie obejmuje: 

d) jednostek instytucjonalnych, które spełniają każde z dwóch kryteriów 
wymienionych w pkt. 2.117. Zalicza się je do podsektora S.1314;

e) centrali, które sprawują nadzór i zarząd nad grupą składającą się głównie z 
instytucji ubezpieczeniowych, ale same nie są instytucjami 
ubezpieczeniowymi. Zalicza się je do podsektora S.126;

f) instytucji niekomercyjnych uznanych za samodzielne jednostki posiadające 
osobowość prawną, działających na rzecz instytucji ubezpieczeniowych, ale 
niezaangażowanych w pośrednictwo finansowe. Zalicza się je do podsektora 
S.126;

SEKTOR INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH (S.13)

2.111 Definicja: Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13) składa się z 
jednostek instytucjonalnych będących producentami nierynkowymi, których 
produkcja globalna przeznaczona jest na spożycie indywidualne i ogólnospołeczne, 
finansowanych z obowiązkowych płatności dokonywanych przez jednostki należące 
do pozostałych sektorów, a także z jednostek instytucjonalnych, których podstawową 
działalnością jest redystrybucja dochodu i bogactwa narodowego.

2.112 Sektor S.13 obejmuje na przykład następujące jednostki instytucjonalne:

a) jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych, które w wyniku 
postępowania prawnego funkcjonują jako organ sądowy dla innych jednostek 
na danym terytorium ekonomicznym, oraz administrują i finansują grupę 
działalności polegających głównie na dostarczaniu wyrobów i usług 
nierynkowych, przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb społeczeństwa;

b) instytucja lub instytucja typu przedsiębiorstwo, która jest jednostką sektora 
instytucji rządowych i samorządowych, jeśli jej produkcja globalna jest w 
przeważającej mierze nierynkowa, oraz jest ona kontrolowana przez jednostkę 
sektora instytucji rządowych i samorządowych.

c) instytucje niekomercyjne uznane za samodzielne jednostki posiadające 
osobowość prawną, które są producentami nierynkowymi i są kontrolowane 
przez jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych.

d) autonomiczne fundusze emerytalno-rentowe, w których istnieje prawny 
obowiązek płacenia składek, a sektor instytucji rządowych i samorządowych 
zarządza funduszami w zakresie rozliczania i zatwierdzania składek i 
świadczeń.
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2.113 Sektor instytucji rządowych i samorządowych dzielony jest na cztery podsektory:

a) instytucje rządowe na szczeblu centralnym (S.1311); 

b) instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu regionalnym (S.1312); 

c) instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym (S.1313); 

d) fundusze zabezpieczenia społecznego (S.1314). 

Instytucje rządowe na szczeblu centralnym (z wyjątkiem zabezpieczenia społecznego) (S.1311)

2.114 Definicja: Podsektor ten obejmuje wszystkie ministerstwa i inne instytucje centralne, 
których kompetencje obejmują zwykle całe terytorium ekonomiczne, z wyjątkiem 
zarządzania funduszami zabezpieczenia społecznego. 

Do podsektora S.1311 zaliczone są te instytucje niekomercyjne, które podlegają 
kontroli instytucji rządowych na szczeblu centralnym i których kompetencje 
obejmują całe terytorium ekonomiczne.

Instytucje regulujące rynek, które zajmują się wyłącznie lub przede wszystkim 
dystrybucją dotacji, są zaliczone do S.1311. Instytucje, które zajmują się wyłącznie 
lub przede wszystkim dokonywaniem zakupów, magazynowaniem i sprzedażą 
produktów rolnych lub produktów spożywczych, są zaliczone do sektora S.11.

Instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu regionalnym (z wyjątkiem zabezpieczenia 
społecznego) (S.1312)

2.115 Definicja: Podsektor ten obejmuje jednostki rządowe i samorządowe będące 
odrębnymi jednostkami instytucjonalnymi, spełniającymi pewne funkcje instytucji 
rządowych i samorządowych na poziomie poniżej szczebla centralnego, a powyżej 
jednostek instytucjonalnych istniejących na szczeblu lokalnym, z wyjątkiem 
zarządzania funduszami zabezpieczenia społecznego. 

Do podsektora S.1312 zaliczone są te instytucje niekomercyjne, które podlegają 
kontroli regionalnych instytucji rządowych i samorządowych oraz których 
kompetencje są ograniczone do terytorium ekonomicznego regionów.

Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym (z wyjątkiem zabezpieczenia społecznego) 
(S.1313)

2.116 Definicja: Podsektor ten obejmuje te rodzaje administracji publicznej, których 
kompetencje rozciągają się tylko na lokalne części terytorium ekonomicznego, z 
wyjątkiem lokalnych oddziałów funduszy zabezpieczenia społecznego. 

Do podsektora S.1313 zaliczone są te instytucje niekomercyjne, które podlegają 
kontroli lokalnych instytucji samorządowych i których kompetencje są ograniczone 
do terytorium ekonomicznego samorządów lokalnych.

Fundusze zabezpieczenia społecznego (S.1314)

2.117 Definicja: Podsektor funduszy zabezpieczenia społecznego obejmuje centralne, 
regionalne i lokalne jednostki instytucjonalne, których podstawową działalnością jest 
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zabezpieczenie świadczeń społecznych i które spełniają oba z wymienionych poniżej 
kryteriów: 

a) z mocy prawa lub na podstawie odpowiednich regulacji, określone grupy 
ludności są zobowiązane do uczestnictwa w systemie lub do opłaty składek; 
oraz

b) sektor instytucji rządowych i samorządowych jest odpowiedzialny za 
zarządzanie instytucją w odniesieniu do rozliczania lub zatwierdzania składek i 
świadczeń, niezależnie od jego roli jako ciała nadzorującego lub pracodawcy.

Pomiędzy kwotą wpłaconych składek a ryzykiem, na jakie jest narażony indywidualny 
uczestnik funduszu, nie występuje zwykle bezpośredni związek.

GOSPODARSTWA DOMOWE (S.14)

2.118 Definicja: Sektor gospodarstw domowych (S.14) składa się z osób lub grup osób 
będących konsumentami oraz przedsiębiorcami produkującymi rynkowe wyroby 
oraz usługi niefinansowe i finansowe (producenci rynkowi), pod warunkiem że 
produkcja wyrobów i usług nie odbywa się w ramach odrębnych podmiotów 
traktowanych jako jednostki typu przedsiębiorstwo. Sektor ten obejmuje również 
osoby lub grupy osób, które są producentami wyrobów i usług niefinansowych 
przeznaczonych wyłącznie na własne cele finalne. 

Gospodarstwa domowe jako konsumenci mogą być zdefiniowane jako małe grupy 
osób mających wspólne miejsce zamieszkania, rozporządzających wspólnie swoimi 
dochodami i majątkiem oraz konsumujących wspólnie określone rodzaje towarów i 
usług, głównie użytkowanie mieszkania lub domu oraz żywność. 

Podstawowe przychody gospodarstw domowych pochodzą z:

a) kosztów związanych z zatrudnieniem; 

b) dochodów z tytułu własności; 

c) transferów otrzymywanych z innych sektorów;

d) sprzedaży produktów rynkowych; oraz 

e) przypisanych umownie przychodów z produkcji globalnej wyrobów i usług na 
cele własnego spożycia. 

2.119 Sektor gospodarstw domowych obejmuje: 

a) osoby lub grupy osób, których podstawową funkcją jest konsumpcja; 

b) osoby przebywające na stałe w instytucjach, posiadające niewielką autonomię 
działania czy podejmowania decyzji w kwestiach ekonomicznych lub 
nieposiadające jej wcale (np. członkowie wspólnot religijnych żyjący w 
zakonach i klasztorach, pacjenci przebywający przez długi okres czasu w 
szpitalach, więźniowie odbywający długotrwałe kary więzienia, osoby w 
podeszłym wieku mieszkające na stałe w domach opieki). Takie osoby są 
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traktowane jako pojedyncza jednostka instytucjonalna: pojedyncze 
gospodarstwo domowe;

c) osoby lub grupy osób, których podstawową funkcją jest konsumpcja i które 
produkują wyroby i niefinansowe usługi wyłącznie na własne cele finalne; do 
systemu zaliczane są tylko dwie kategorie usług produkowanych na własne 
cele finalne: usługi na własne cele finalne właścicieli mieszkań oraz usługi 
domowe produkowane przez opłacanych pracowników zatrudnionych w 
gospodarstwach domowych;

d) wyłącznych właścicieli i spółki nieposiadające osobowości prawnej – inne niż 
te, które są traktowane jako jednostki typu przedsiębiorstwo – będący 
producentami rynkowymi; 

e) instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, 
nieposiadające osobowości prawnej lub takie, które posiadają osobowość 
prawną, ale ich znaczenie jest niewielkie. 

2.120 W ESA sektor gospodarstw domowych jest podzielony na następujące podsektory: 

a) pracodawcy (S.141) i osoby pracujące na własny rachunek (S.142); 

b) osoby fizyczne pracujące najemnie (S.143); 

c) osoby fizyczne uzyskujące dochody z tytułu własności (S.1441); 

d) emeryci i renciści (S.1442); 

e) osoby fizyczne uzyskujące dochody z innych niezarobkowych źródeł (S.1443); 

2.121 Gospodarstwa domowe są zaliczane do podsektorów na podstawie największej co do 
wartości kategorii dochodów (dochodu pracodawcy, kosztów związanych z 
zatrudnieniem itp.) w gospodarstwie domowym jako całości. W przypadkach, gdy 
więcej niż jeden członek gospodarstwa domowego uzyskuje dochód z danej kategorii 
dochodów, jako kryterium przyjmuje się łączną wartość dochodów w ramach każdej 
kategorii. 

Pracodawcy (i osoby pracujące na własny rachunek) (S.141 i S.142)

2.122 Definicja: Podsektor pracodawców i osób pracujących na własny rachunek obejmuje 
grupę gospodarstw domowych, w których podstawowe źródło dochodów 
gospodarstwa domowego jako całości, nawet jeśli nie przekracza połowy łącznych 
dochodów gospodarstwa, stanowi dochód mieszany (B.3) właścicieli spółek 
nieposiadających osobowości prawnej należących do gospodarstw domowych, 
zatrudniających lub niezatrudniających pracowników, uzyskany z ich działalności 
jako producentów wyrobów i usług rynkowych. 

Osoby fizyczne pracujące najemnie (S.143)

2.123 Definicja: Podsektor osób fizycznych pracujących najemnie obejmuje grupę 
gospodarstw domowych, w których podstawowe źródło dochodów gospodarstwa 
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domowego jako całości stanowi dochód uzyskany w ramach kategorii kosztów 
związanych z zatrudnieniem (D.1). 

Osoby fizyczne uzyskujące dochody z tytułu własności (S.1441)

2.124 Definicja: Podsektor osób fizycznych uzyskujących dochody z tytułu własności 
obejmuje grupę gospodarstw domowych, w których podstawowe źródło dochodów 
gospodarstwa domowego jako całości stanowi dochód z tytułu własności (D.4). 

Emeryci i renciści (S.1442)

2.125 Definicja: Podsektor emerytów i rencistów obejmuje grupę gospodarstw domowych, 
w których podstawowe źródło dochodów gospodarstwa domowego jako całości 
stanowi dochód uzyskany z emerytur i rent. 

Gospodarstwa domowe emerytów i rencistów są gospodarstwami, w których 
kategoria dochodu o najwyższej wartości obejmuje emerytury i renty oraz inne 
świadczenia tego typu, w tym emerytury i renty od byłych pracodawców.

Osoby fizyczne uzyskujące dochody z innych niezarobkowych źródeł (S.1443)

2.126 Definicja: Podsektor osób fizycznych uzyskujących dochody z innych 
niezarobkowych źródeł obejmuje grupę gospodarstw domowych, w których 
podstawowe źródło dochodów gospodarstwa domowego jako całości stanowi dochód 
uzyskany z pozostałych transferów bieżących. 

Pozostałe transfery bieżące to wszystkie transfery bieżące inne niż dochody z tytułu 
własności, emerytury i renty oraz dochody osób przebywających na stałe w 
instytucjach.

2.127 Jeżeli informacja na temat udziału poszczególnych źródeł dochodów w dochodach 
gospodarstwa domowego jako całości nie jest dostępna dla celów podziału na 
podsektory, kryterium klasyfikacji jest dochód tzw. osoby odniesienia. Osobą 
odniesienia w gospodarstwie domowym jest osoba osiągająca najwyższy dochód. 
Jeśli i ta informacja nie jest dostępna, wówczas do celów podziału na podsektory 
wykorzystuje się dochód osoby, która twierdzi, że jest osobą odniesienia. 

2.128 Do celów podziału gospodarstw domowych na podsektory można też 
wykorzystywać inne kryteria, np. podział gospodarstw domowych jako 
przedsiębiorców według rodzaju działalności: rolnicze gospodarstwa domowe; 
pozarolnicze gospodarstwa domowe.

INSTYTUCJE NIEKOMERCYJNE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ GOSPODARSTW 
DOMOWYCH (S.15)

2.129 Definicja: Sektor instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw 
domowych (INKgd) (S.15) obejmuje odrębne instytucje niekomercyjne posiadające 
osobowość prawną, działające na rzecz gospodarstw domowych i będące 
prywatnymi producentami nierynkowymi. Ich podstawowe przychody pochodzą z 
dobrowolnych wpłat pieniężnych lub wkładów w naturze od gospodarstw domowych 
jako konsumentów, z płatności dokonywanych przez sektor instytucji rządowych i 
samorządowych oraz z dochodów z tytułu własności. 
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2.1302 W przypadku gdy instytucje te nie mają istotnego znaczenia, nie są one zaliczane do 
sektora instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych, 
lecz do sektora gospodarstw domowych, gdyż ich transakcje są nie do odróżnienia od 
transakcji gospodarstw domowych (S.14). Nierynkowe instytucje niekomercyjne 
działające na rzecz gospodarstw domowych, kontrolowane przez sektor instytucji 
rządowych i samorządowych, zaliczane są do sektora instytucji rządowych i 
samorządowych.

Sektor instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych 
obejmuje następujące główne rodzaje tych instytucji dostarczające gospodarstwom 
domowym nierynkowe wyroby i usługi:

a) związki zawodowe, towarzystwa i stowarzyszenia zawodowe i naukowe, 
stowarzyszenia konsumentów, partie polityczne, kościoły lub stowarzyszenia 
religijne (łącznie z finansowanymi, ale nie kontrolowanymi przez sektor 
instytucji rządowych i samorządowych) oraz kluby społeczne, kulturalne, 
rekreacyjne i sportowe; oraz

b) instytucje dobroczynne, organizacje humanitarne i niosące pomoc, 
finansowane z dobrowolnych transferów pieniężnych lub w naturze od innych 
jednostek instytucjonalnych.

Sektor S.15 obejmuje instytucje dobroczynne, organizacje humanitarne i niosące 
pomoc, działające na rzecz nierezydentów, lecz nie obejmuje jednostek, w przypadku 
których członkostwo daje prawo do uzyskania określonego wcześniej zestawu 
wyrobów i usług.

ZAGRANICA (S.2)

2.131 Definicja: Zagranica (S.2) stanowi zgrupowanie jednostek bez charakterystycznych 
funkcji i przychodów; obejmuje jednostki będące nierezydentami, o ile dokonują one 
transakcji z będącymi rezydentami jednostkami instytucjonalnymi lub mają inne 
powiązania gospodarcze z rezydentami. Rachunki zagranicy przedstawiają ogólny 
przegląd relacji ekonomicznych łączących gospodarkę narodową z zagranicą. 
Włączone są tu instytucje i organy UE oraz organizacje międzynarodowe. 

2.132 Zagranica nie jest sektorem, dla którego opracowywany jest pełen zestaw 
rachunków, ale wygodnie jest opisywać zagranicę w taki sposób, jakby stanowiła 
sektor. Sektory uzyskuje się poprzez dezagregację gospodarki ogółem dla 
osiągnięcia bardziej jednorodnych grup jednostek instytucjonalnych będących 
rezydentami, charakteryzujących się podobnym zachowaniem ekonomicznym, 
podobnymi cechami i funkcjami. Nie dotyczy to zagranicy: dla tego sektora 
rejestrowane są transakcje i inne przepływy zachodzące pomiędzy 
przedsiębiorstwami niefinansowymi, instytucjami finansowymi, instytucjami 
niekomercyjnymi, gospodarstwami domowymi oraz sektorem instytucji rządowych i 
samorządowych, z jednej strony, a jednostkami instytucjonalnymi będącymi 
nierezydentami, z drugiej strony, a także inne powiązania ekonomiczne pomiędzy 
rezydentami i nierezydentami, np. należności rezydentów od nierezydentów.

2.133 Rachunki zagranicy obejmują tylko transakcje dokonywane pomiędzy będącymi 
rezydentami jednostkami instytucjonalnymi a jednostkami będącymi nierezydentami, 
z następującymi wyjątkami:
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a) usługi transportowe (do granicy państwa eksportującego) świadczone przez 
jednostki będące rezydentami w odniesieniu do importowanych towarów są 
wykazywane na rachunkach zagranicy w ujęciu importu FOB, nawet jeśli 
wyroby te zostały wyprodukowane przez jednostki będące rezydentami; 

b) transakcje dokonywane na zagranicznych aktywach pomiędzy jednostkami 
będącymi rezydentami należącymi do różnych sektorów gospodarki krajowej 
są wykazywane na szczegółowych rachunkach finansowych zagranicy. 
Transakcje te nie wpływają na pozycję finansową danego państwa w stosunku 
do zagranicy; wpływają natomiast na stosunki finansowe pojedynczych 
sektorów z zagranicą; 

c) transakcje dokonywane na krajowych zobowiązaniach pomiędzy jednostkami 
będącymi nierezydentami należącymi do różnych stref geograficznych, są 
pokazywane w przekroju terytorialnym rachunków zagranicy. Chociaż 
transakcje te nie mają wpływu na ogólną wielkość zobowiązań państwa w 
stosunku do zagranicy, to jednak zmieniają wielkość tych zobowiązań w 
odniesieniu do różnych części świata.

2.134 Sektor zagranicy (S.2) dzielony jest na: 

a) państwa członkowskie oraz instytucje i organy UE (S.21): 

1. państwa członkowskie UE (S.211);

2. instytucje i organy UE (S.212);

b) państwa niebędące członkami UE oraz organizacje międzynarodowe niebędące 
rezydentami w UE (S.22). 

KLASYFIKACJA JEDNOSTEK PRODUKCYJNYCH WEDŁUG SEKTORÓW I WEDŁUG GŁÓWNYCH 
FORM ORGANIZACYJNO-PRAWNYCH

2.135 Podsumowanie zasad zaliczania jednostek produkcyjnych do sektorów na podstawie 
głównych form organizacyjno-prawnych przedstawiono w poniższym przeglądzie w 
pkt 2.94–2.101. 

2.136 Prywatne i publiczne przedsiębiorstwa niefinansowe i instytucje finansowe będące 
producentami rynkowymi są klasyfikowane następująco: 

a) z działalnością podstawową – produkcja wyrobów i usług niefinansowych: do 
sektora S.11, przedsiębiorstwa niefinansowe;

b) z działalnością podstawową – pośrednictwo finansowe i pomocnicza 
działalność finansowa: do sektora S.12, instytucje finansowe.

2.137 Spółdzielnie i spółki uznane za samodzielne jednostki posiadające osobowość 
prawną będące producentami rynkowymi są klasyfikowane następująco: 

a) z działalnością podstawową – produkcja wyrobów i usług niefinansowych: do 
sektora S.11, przedsiębiorstwa niefinansowe; 
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b) z działalnością podstawową – pośrednictwo finansowe i pomocnicza 
działalność finansowa: do sektora S.12, instytucje finansowe.

2.138 Producenci publiczni, na mocy specjalnych aktów prawnych uznani za samodzielne 
jednostki posiadające osobowość prawną, będący producentami rynkowymi, są 
zaliczani następująco: 

a) z działalnością podstawową – produkcja wyrobów i usług niefinansowych: do 
sektora S.11, przedsiębiorstwa niefinansowe; 

b) z działalnością podstawową — pośrednictwo finansowe i pomocnicza 
działalność finansowa: do sektora S.12, instytucje finansowe.

2.139 Publiczni producenci nieuznani za samodzielne jednostki posiadające osobowość 
prawną, będący producentami rynkowymi są zaliczani następująco: 

a) jeśli są jednostkami typu przedsiębiorstwo: 

1. z działalnością podstawową – produkcja wyrobów i usług 
niefinansowych: do sektora S.11, przedsiębiorstwa niefinansowe; 

2. z działalnością podstawową – pośrednictwo finansowe i pomocnicza 
działalność finansowa: do sektora S.12, instytucje finansowe.

b) jeśli nie są jednostkami typu przedsiębiorstwo: do sektora instytucji rządowych 
i samorządowych S.13, gdyż pozostają integralną częścią jednostek 
sprawujących nad nimi kontrolę.

2.140 Instytucje niekomercyjne (stowarzyszenia, fundacje) uznane za samodzielne 
jednostki posiadające osobowość prawną są zaliczane następująco: 

a) producenci rynkowi, z działalnością podstawową – produkcja wyrobów i usług 
niefinansowych: do sektora S.11, przedsiębiorstwa niefinansowe; 

b) z działalnością podstawową — pośrednictwo finansowe i pomocnicza 
działalność finansowa: do sektora S.12, instytucje finansowe; 

c) producenci nierynkowi:

1. do sektora instytucji rządowych i samorządowych S.13, jeżeli są 
producentami publicznymi kontrolowanymi przez sektor instytucji
rządowych i samorządowych;

2. do sektora S.15, instytucje niekomercyjne działające na rzecz 
gospodarstw domowych, jeżeli są producentami prywatnymi.

2.141 Wyłączni właściciele oraz spółki, nieuznani za samodzielne jednostki posiadające 
osobowość prawną, będący producentami rynkowymi, są zaliczani następująco: 

a) jeśli są jednostkami typu przedsiębiorstwo: 

1. z działalnością podstawową – produkcja wyrobów i usług 
niefinansowych: do sektora S.11, przedsiębiorstwa niefinansowe;
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2. z działalnością podstawową – pośrednictwo finansowe i pomocnicza 
działalność finansowa: do sektora S.12, instytucje finansowe.

b) jeśli nie są jednostkami typu przedsiębiorstwo: do sektora S.14, gospodarstwa 
domowe. 

2.142 Centrale zaliczane są następująco: 

a) do sektora S.11, przedsiębiorstwa niefinansowe, jeżeli przeważający rodzaj 
działalności całej grupy jednostek zależnych będących producentami 
rynkowymi stanowi produkcja wyrobów i usług niefinansowych (zob. pkt 
2.23.e); 

b) do sektora S.12, instytucje finansowe, jeżeli przeważający rodzaj działalności 
całej grupy jednostek zależnych stanowi pośrednictwo finansowe (zob. pkt 
2.40.e). 

Spółki holdingowe będące posiadaczami aktywów grupy jednostek zależnych są 
zawsze traktowane jako instytucje finansowe. Spółki holdingowe są w posiadaniu 
aktywów grupy przedsiębiorstw, lecz nie podejmują żadnych działań w zakresie 
zarządzania grupą.

2.143 Tablica 2.5 w sposób schematyczny ilustruje różne przypadki wyszczególnione 
powyżej. 

Tablica 2.5 – Klasyfikacja jednostek produkcyjnych według sektorów i według 
głównych form organizacyjno-prawnych

Typ producenta

Forma organizacyjno-prawna

Producenci 
rynkowi 
(wyroby i 
usługi 
niefinansowe)

Producenci 
rynkowi 
(pośrednictwo 
finansowe)

Pozostali producenci 
nierynkowi

Prywatne i publiczne 
przedsiębiorstwa niefinansowe i 
instytucje finansowe 

S.11 
Przedsiębiorst
wa 
niefinansowe 

S.12 Instytucje 
finansowe 

Producenci 
publiczni 

Producenci 
prywatni

Spółdzielnie i spółki uznane za 
samodzielne jednostki 
posiadające osobowość prawną

S.11 
Przedsiębiorst
wa 
niefinansowe

S.12 Instytucje 
finansowe 

Producenci publiczni na mocy 
specjalnych aktów prawnych 
uznani za samodzielne jednostki 
posiadające osobowość prawną

S.11 
Przedsiębiorst
wa 
niefinansowe

S.12 Instytucje 
finansowe 

Producenci 
publiczni 
nieuznani za 
samodzielne 
jednostki 

charakteryzują
cy się cechami 
jednostek typu 
przedsiębiorst
wo

S.11 
Przedsiębiorst
wa 
niefinansowe

S.12 Instytucje 
finansowe

S.13 Sektor 
instytucji 
rządowych i 
samorządowyc
h
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posiadające 
osobowość 
prawną

pozostali

instytucje niekomercyjne 
uznane za samodzielne jednostki 
posiadające osobowość prawną

S.11 
Przedsiębiorst
wa 
niefinansowe 

S.12 Instytucje 
finansowe 

S.13 Sektor 
instytucji 
rządowych i 
samorządowyc
h 

charakteryzują
cy się cechami 
jednostek typu 
przedsiębiorst
wo

S.11 
Przedsiębiorst
wa 
niefinansowe 

S.12 Instytucje 
finansowe 

S.13 Sektor 
instytucji 
rządowych i 
samorządowyc
h 

S.15 Instytucje
niekomercyjne 
działające na 
rzecz 
gospodarstw 
domowych 
(INKgd)

Spółki 
nieuznane za 
samodzielne 
jednostki 
posiadające 
osobowość 
prawną

Wyłączni 
właściciele

pozostali S.14 
Gospodarstwa 
domowe 

S.14 
Gospodarstwa 
domowe 

wyrobów i 
usług 
niefinansowyc
h

S.11
Przedsiębiorst
wa 
niefinansowe 

Centrale 
kontrolujące 
grupę 
przedsiębiorst
w lub 
instytucji 
finansowych, 
których 
przeważający
m rodzajem 
działalności 
jest produkcja 

usług 
finansowych

S.12 Instytucje 
finansowe 
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JEDNOSTKI LOKALNE RODZAJU DZIAŁALNOŚCI ORAZ GAŁĘZIE

2.144 Większość jednostek instytucjonalnych produkujących wyroby i usługi jest 
zaangażowana w więcej różnych działalności w tym samym czasie. Mogą one 
prowadzić działalność podstawową, kilka działalności drugorzędnych i pewne 
działalności pomocnicze. 

2.145 Działalność ma miejsce wówczas, gdy gromadzi się zasoby takie jak sprzęt, siłę 
roboczą, technologie produkcji, sieć informacji lub produkty celem wytworzenia 
określonych wyrobów lub usług. Działalność charakteryzuje się za pomocą 
poniesionych nakładów, procesu produkcyjnego oraz produkcji globalnej.

Rodzaje działalności mogą być określone poprzez odniesienie do konkretnego 
poziomu klasyfikacji NACE Rev. 2 (statystyczna klasyfikacja działalności 
gospodarczej w Unii Europejskiej).

2.146 Jeżeli jednostka prowadzi więcej niż jedną działalność, wtedy wszystkie działalności 
z wyjątkiem pomocniczych (zob. rozdział 3, pkt 3.12) są szeregowane według 
wartości dodanej brutto. Odróżnienie działalności podstawowej od działalności 
drugorzędnych dokonywane jest na podstawie wytworzonej wartości dodanej, która 
jest największa.

2.147 Dla celów analizy przepływów powstających w procesie produkcji i wykorzystania 
wyrobów i usług konieczny jest wybór jednostek, które wyrażą współzależności 
techniczno-ekonomiczne. Wymóg ten oznacza, że jednostka instytucjonalna musi 
być podzielona na mniejsze i bardziej jednorodne jednostki w zależności od rodzaju 
produkcji. Jednostki lokalne rodzaju działalności są przeznaczone do spełnienia 
powyższego wymagania w ramach podejścia operacyjnego.

Jednostka lokalna rodzaju działalności

2.148 Definicja: Jednostka lokalna rodzaju działalności (lokalna JRD) jest częścią jednostki 
rodzaju działalności (JRD) odpowiadającą jednostce lokalnej. W SNA i w 
Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności (ISIC Rev. 4) 
jednostka lokalna rodzaju działalności nazywana jest zakładem. JRD grupuje 
wszystkie części jednostki instytucjonalnej jako producenta, prowadzące działalność 
określoną na poziomie klasy (czterocyfrowej) w klasyfikacji NACE Rev. 2, i 
odpowiada jednemu lub większej liczbie operacyjnych podziałów jednostki 
instytucjonalnej. System informacyjny jednostki instytucjonalnej musi być zdolny do 
obliczania lub oszacowania dla każdej lokalnej JRD przynajmniej wartości 
produkcji, zużycia pośredniego, kosztów związanych z zatrudnieniem, nadwyżki 
operacyjnej oraz pracujących i nakładów brutto na środki trwałe. 

Jednostka lokalna jest jednostką instytucjonalną produkującą wyroby lub usługi w 
miejscu wyodrębnionym geograficznie.

Lokalna JRD może odpowiadać jednostce instytucjonalnej rozumianej jako 
producent; z drugiej strony – nie może nigdy należeć do dwóch różnych jednostek 
instytucjonalnych.
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2.149 Jednostka instytucjonalna produkująca wyroby i usługi, prowadząca działalność 
podstawową oraz jedną lub kilka działalności drugorzędnych, jest podzielona na tyle 
jednostek rodzaju działalności, ile działalności prowadzi, a działalności drugorzędne 
są klasyfikowane odrębnie od działalności podstawowej. Działalności pomocnicze 
nie są oddzielane od działalności podstawowej ani działalności drugorzędnych. 
Jednak JRD zaliczone do tej samej pozycji w klasyfikacji działalności mogą 
produkować produkty niestanowiące jednorodnej grupy, z uwagi na związane z nimi 
działalności drugorzędne, których nie można oddzielić na bazie dostępnych 
dokumentów księgowych. Dlatego JRD może prowadzić jedną lub więcej 
działalności drugorzędnych. 

Gałąź

2.150 Definicja: Gałąź składa się z grupy lokalnych JRD prowadzących ten sam lub 
podobny rodzaj działalności. Na najniższym poziomie klasyfikacji gałąź obejmuje 
wszystkie lokalne JRD należące do tej samej klasy (czterocyfrowej) w klasyfikacji 
NACE Rev. 2 i które, zgodnie z definicją przyjętą w NACE Rev. 2, prowadzą tę 
samą działalność. 

Gałęzie obejmują zarówno lokalne JRD produkujące wyroby i usługi rynkowe, jak 
też lokalne JRD produkujące wyroby i usługi nierynkowe. Zgodnie z definicją gałąź 
składa się z grupy lokalnych JRD prowadzących ten sam rodzaj działalności 
produkcyjnej, bez względu na to, czy jednostka instytucjonalna, do której one należą, 
prowadzi produkcję globalną rynkową czy nierynkową.

2.151 Gałęzie są podzielone na trzy kategorie: 

a) gałęzie produkujące wyroby i usługi rynkowe (gałęzie rynkowe) oraz wyroby i 
usługi na własne cele finalne; usługi na własne cele finalne obejmują usługi 
mieszkaniowe produkowane przez właścicieli lub lokatorów mieszkań oraz 
usługi domowe świadczone przez zatrudnionych opłacanych pracowników. 

b) gałęzie produkujące nierynkowe wyroby i usługi w sektorze instytucji 
rządowych i samorządowych: nierynkowe gałęzie sektora instytucji rządowych 
i samorządowych; 

c) gałęzie produkujące nierynkowe wyroby i usługi w sektorze instytucji 
niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych: nierynkowe 
gałęzie instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw 
domowych. 

Klasyfikacja gałęzi

2.152 Klasyfikacją wykorzystywaną do grupowania lokalnych JRD według gałęzi jest 
NACE Rev. 2. 

JEDNOSTKI JEDNORODNEJ PRODUKCJI I JEDNORODNE BRANŻE

2.153 Do celów analizy procesu produkcyjnego najlepiej nadaje się jednostka jednorodnej 
produkcji. Jednostka ta prowadzi tylko jeden rodzaj działalności określony za 
pomocą poniesionych nakładów, procesu produkcyjnego oraz produkcji globalnej. 
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Jednostka jednorodnej produkcji

2.154 Definicja: Jednostka jednorodnej produkcji prowadzi jeden rodzaj działalności 
identyfikowany za pomocą poniesionych nakładów, procesu produkcyjnego oraz 
produkcji globalnej. Produkty składające się na nakłady i produkcję globalną są 
odróżniane nie tylko poprzez ich cechy fizyczne oraz stopień przetworzenia, ale 
także poprzez zastosowaną technologię produkcji. Mogą być one identyfikowane 
poprzez odniesienie do klasyfikacji produktów (Klasyfikacja statystyczna produktów 
według działalności – CPA). CPA jest klasyfikacją produktową, której struktura 
została opracowana zgodnie z kryterium pochodzenia produktu zdefiniowanym w 
klasyfikacji NACE Rev. 2.

Jednorodna branża

2.155 Definicja: Jednorodna branża składa się ze zgrupowanych jednostek jednorodnej 
produkcji. Zestaw działalności objętych jednorodną branżą jest identyfikowany 
poprzez odniesienie do klasyfikacji produktów. Jednorodna branża produkuje te i 
tylko te produkty lub usługi, które są dokładnie określone w klasyfikacji.

2.156 Jednorodne branże są jednostkami przeznaczonymi dla analiz ekonomicznych. 
Jednostki jednorodnej produkcji zwykle nie mogą być obserwowane bezpośrednio; 
dane zbierane od jednostek sprawozdawczych w badaniach statystycznych muszą 
być odpowiednio przeliczone dla uzyskania danych dotyczących jednorodnej branży.
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