Грошово-кред итна статистика
Зміст
С торінка "Грошово-кред итна статистика" містить інформацію про:
балансові звіти за секторами економіки (балансовий звіт Національного банку У країни, балансовий
звіт д епозитних корпорацій (крім Національного банку У країни), балансовий звіт інших фінансових
корпорацій), огляд и сектору фінансових корпорацій та його під сек торів (огляд Національного
банку У країни, огляд д епозитних корпорацій (крім Національного банку У країни), огляд д епозитних
корпорацій (включаючи Національний банк У країни), огляд інших фінансових корпорацій, огляд
фінансових корпорацій), д епозити, кред ити, цінні папери д епозитних корпорацій.
Дані за д епозитами, кред итами та цінними паперами д епозитних корпорацій від ображаються у
розрізі секторів економіки, вид ів валют, строків погашення тощо.
Джерела д аних
Джерелами д аних д ля склад ання грошово-кред итної статистики є статистична звітність банків і
Національного банку У країни, звітність учасників ринку небанківських фінансових послуг, що
под ається д о Національного банку У країни, а також д ані Національної комісії з цінних паперів та
фонд ового ринку, д ані Державної служби статистики У країни, розрахунки та оцінки Національного
банку У країни.
Визначення і терміни
Фінансові корпорації, д епозитні корпорації, огляд фінансових корпорацій, баланс фінансових
активів та пасивів сектору фінансових корпорацій, д епо зити, кред ити.
Правова основа
Закон У країни "Про Національний банк У країни", статті У год и Міжнарод ного валютного фонд у,
нормативні д окументи щод о приєд нання У країни д о С пеціального станд арту поширення д аних МВФ,
статті У год и про асоціацію між У країною та Є вропейським С оюзом.
Метод ологія
Грошово-кред итна статистика У країни склад ається від повід но д о метод ології, виклад еної у
Керівництві з грошово-кред итної та фінансової статистики і д овід нику зі склад ання (МВФ).
Метод ологія склад ання грошово-кред итної статистики узгод жується з вимогами С истеми
національних рахунків, Керівництва з платіжного балансу та міжнарод ної інвестиційної позиції
(МВФ), Керівництва зі статистики д ержавних фінансів (МВФ), інших офіційних вид ань
Міжнарод ного Валютного Фонд у та міжнарод них організацій, настанов і рекоменд ацій Є ЦБ з питань
статистики.
Дані склад аються та поширюються із щомісячною період ичністю д ля сектору д епозитних
корпорацій (банків) та з щоквартальною період ичністю д ля сектору інших фінансових корпорацій
(страхових компаній, пенсійних фонд ів, інститутів спільного інвестування (інвестиційних фонд ів),
кред итних спілок, фінансових компаній, юрид ичних осіб, що над ають послуги фінансового лізингу,
ломбард ів та д опоміжних фінансових організацій).
Установа, що звітує
Національний банк У країни.
Станд арти та код и
С истема національних рахунків (С НР), класифікація інституційних секторів економіки У країни
(КІС Е), класифікатор вид ів економічної д іяльності (КВЕД), міжнарод ні станд арти та національні
положення бухгалтерського обліку.

