Платіжний баланс у квітні 2019 року
(за попередніми даними1, за методологією шостого видання
Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції)
Поточний рахунок платіжного балансу в квітні був майже збалансованим і
становив -8 млн дол. США, або 0.1% від ВВП2 (у квітні минулого року профіцит
становив 171 млн дол. США, або 1.7% від ВВП). Імпорт товарів3 зростав вищими
темпами, ніж їх експорт – 14.4% та 2.3% відповідно, на відміну від березня, коли
експорт товарів зріс на 7.5%, а їх імпорт – на 5.8%.
За чотири місяці 2019 року дефіцит поточного рахунку становив 388 млн дол.
США, або 1.0% від ВВП (за січень – квітень 2018 року дефіцит становив 354 млн
дол. США, або 1.0% від ВВП).
Обсяги експорту товарів становили 3.8 млрд дол. США. Зростання обсягів
експорту продовольчих товарів (на 8.1% – переважно за рахунок експорту зернових)
було частково нівельовано зниженням експорту чорних та кольорових металів (на
13.8%). Крім того, збільшився експорт:
мінеральних продуктів (у тому числі руди)

– на 31.5% (у березні – на 18.8%);

продукції машинобудування

– на 11.6% (у березні – на 35.6%).

Скоротився також експорт:
хімічної промисловості

– на 10.7% (у березні – на 16.8%).

За січень – квітень 2019 року найбільше в номінальному вимірі зросли обсяги
експорту до країн ЄС (на 429 млн дол. США, або на 8.1%). Частка країн ЄС у
загальному експорті збільшилася до 38.1% (у січні – квітні 2018 року – 37.5%).
Обсяги експорту до країн Азії та Африки збільшилися відповідно на 305 млн дол.
США (6.9%) та на 302 млн дол. США (20.3%). Частка країн Азії в загальному
експорті практично не змінилась і становила 31.3%, частка країн Африки зросла
до 11.9% (у січні – квітні 2018 року – 10.5%). Обсяги експорту до Росії скоротилися
на 178 млн дол. США (17.9%), а його частка в загальному експорті знизилася до
5.4% (у січні – квітні 2018 року – 7.1%).
Обсяги імпорту товарів становили 4.7 млрд дол. США. Обсяги енергетичного
імпорту зросли на 30.0% (у березні зменшилися на 14.6%) завдяки збільшенню
імпорту газу та нафтопродуктів. Обсяги неенергетичного імпорту зросли на 10.7% (у
березні – на 11.2%). Найбільше серед неенергетичного імпорту зріс імпорт продукції
хімічної промисловості (на 17.2% – за рахунок імпорту добрив). Зростав також
імпорт:
продукції машинобудування

– на 7.6% (у березні – на 13.9%);

Дані за 2018, 2019 роки подано без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та
м. Севастополь.
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року, якщо не зазначено інше.
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чорних та кольорових металів

– на 25.9% (у березні – на 7.0%);

продовольчих товарів

– на 14.4% (у березні – на 5.2%);

промислових виробів

– на 19.5% (у березні – на 36.7%).

За чотири місяці 2019 року найбільше в номінальному вимірі зростали обсяги
імпорту з країн ЄС (на 991 млн дол. США, або 16.4%) та Азії (на 714 млн дол. США,
або 20.1%). Частка імпорту з країн ЄС у загальному обсязі імпорту збільшилася з
36.3% до 38.8%, частка імпорту з Азії – з 21.3% до 23.5%. Обсяги імпорту з Росії
скоротилися на 133 млн дол. США (5.2%), а його частка в загальному імпорті
знизилася з 15.4% до 13.4%.
Додатне сальдо первинних доходів у квітні становило 471 млн дол. США (у квітні
2018 року – 234 млн дол. США). Профіцит зріс за рахунок вищих (на 16.9%)
надходжень від оплати праці та зменшення (на 11.3%) виплат доходів за
інвестиціями.
Чисте запозичення від зовнішнього світу (сумарне сальдо поточного рахунку та
рахунку операцій із капіталом) у квітні становило 7 млн дол. США (у квітні
2018 року чисте кредитування становило 167 млн дол. США).
Загалом за чотири місяці 2019 року чисте запозичення від зовнішнього світу
становило 398 млн дол. США, за відповідний період минулого року – 356 млн
дол. США.
Фінансовий рахунок був майже збалансованим: відплив становив усього
38 млн дол. США (у квітні минулого року приплив за фінансовим рахунком становив
123 млн дол. США). Приплив коштів до державного сектору компенсувався
відпливом коштів у приватному секторі.
Загалом за січень – квітень 2019 року чистий приплив коштів за фінансовим
рахунком становив 682 млн дол. США, за аналогічний період минулого року –
374 млн дол. США.
Чистий приплив за операціями державного сектору становив 605 млн
дол. США (у квітні 2018 року чистий відплив становив 129 млн дол. США) і
зумовлювався активною участю нерезидентів на ринку ОВДП (чиста купівля
становила 600 млн дол. США).
Чистий приплив прямих іноземних інвестицій оцінено в 290 млн дол. США
(у квітні 2018 року – 107 млн дол. США). До реального сектору було спрямовано 81%
від загального обсягу прямих іноземних інвестицій.
За чотири місяці цього року чистий приплив прямих іноземних інвестицій оцінено в
1.1 млрд дол. США, тоді як за відповідний період минулого року – 560 млн дол. США.
Чисте збільшення зовнішньої позиції банківської системи за операціями з
портфельними та іншими інвестиціями становило 684 млн дол. США і
зумовлювалось:
погашенням євробондів на суму 383 млн дол. США;
зростанням активів за статтею “валюта і депозити” на 283 млн дол. США.
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Чисте збільшення зовнішньої позиції реального сектору (без урахування прямих
іноземних інвестицій) становило 288 млн дол. США та зумовлювалося дією таких
різноспрямованих факторів:
збільшенням чистої зовнішньої заборгованості за торговими кредитами на 210 млн
дол. США;
збільшенням обсягів готівкової валюти поза банками на 504 млн дол. США (у квітні
2018 року обсяги скоротились на 41 млн дол. США).
За січень – квітень 2019 року обсяги готівкової валюти поза банками збільшилися
на 1.2 млрд дол. США, за відповідний період 2018 року ‒ на 405 млн дол. США.
Чистий відплив за операціями приватного сектору (разом із помилками та
упущеннями) у квітні 2019 року становив 643 млн дол. США (у квітні 2018 року
приплив становив 252 млн дол. США).
Дефіцит зведеного платіжного балансу становив 45 млн дол. США (у квітні
2018 року профіцит становив 290 млн дол. США).
Станом на 01 травня 2019 року обсяг міжнародних резервів становив 20.5 млрд
дол. США, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом
3.4 місяця.
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