Зовнішній борг України на кінець ІІ кварталу 2018 року
(за методологією шостого видання Керівництва з платіжного балансу та
міжнародної інвестиційної позиції)
Протягом ІІ кварталу 2018 року валовий обсяг зовнішнього боргу України
скоротився на 1.4 млрд дол. США до 113.8 млрд дол. США (93.4% від ВВП).
Порівняно з початком року валовий зовнішній борг скоротився на 1.7 млрд дол. США.
Зовнішні зобов’язання державного сектору за ІІ квартал 2018 року скоротилися на
1.5 млрд дол. США і становили 45.1 млрд дол. США (37.0% від ВВП). Обсяг
зовнішнього боргу приватного сектору практично не змінився і залишався на рівні
68.6 млрд дол. США (56.4% від ВВП).
Зовнішні зобов’язання сектору загального державного управління в ІІ кварталі
2018 року скоротилися на 1.0 млрд дол. США ‒ до 38.1 млрд дол. США (31.3% від
ВВП) у результаті:
чистого погашення зобов’язань за прямими кредитами Уряду України в обсязі
370 млн дол. США (у тому числі за кредитами Stаnd-by, EFF – 346 млн дол. США);
зменшення зобов’язань перед нерезидентами за ОВДП на 173 млн дол. США;
курсових змін – на 495 млн дол. США (у тому числі за зобов’язаннями у СПЗ –
на 205 млн дол. США).
Зовнішній борг центрального банку в ІІ кварталі 2018 року зменшився на 419 млн
дол. США і на 30 червня 2018 року становив 7.0 млрд дол. США (5.7% від ВВП).
Погашення за кредитами Stаnd-by та EFF становило 184 млн дол. США. Водночас за
рахунок курсових змін доларовий еквівалент обсягів зобов’язань Національного
банку України в СПЗ перед МВФ скоротився на 235 млн дол. США.
У цілому в результаті курсових змін у ІІ кварталі 2018 року обсяг зовнішнього боргу
державного сектору скоротився на 730 млн дол. США, з яких за рахунок зміни курсу
СПЗ – 440 млн дол. США.
Обсяг зовнішніх зобов’язань сектору інших депозитних корпорацій України
скоротився за квартал на 367 млн дол. США і на кінець ІІ кварталу становив 5.9 млрд
дол. США (4.8% від ВВП). Скорочення боргу відбулося за рахунок скорочення
зобов’язань за міжбанківськими кредитами та депозитами (на 366 млн дол. США).
Зовнішній борг інших секторів економіки на кінець ІІ кварталу 2018 року становив
53.0 млрд дол. США (43.5% від ВВП), збільшившись за квартал на 304 млн дол.
США. Основними факторами стали:
зростання обсягів зобов’язань за торговими кредитами на 348 млн дол. США;
чисте надходженням коштів від розміщення єврооблігацій на 125 млн дол.
США.
Водночас скоротилися зобов’язання за негарантованими кредитами на 170 млн дол.
США.
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Валовий зовнішній борг

ІІ квартал 2018 року

Обсяги простроченої заборгованості реального сектору за ІІ квартал 2018 року
зросли на 311 млн дол. США і на кінець червня 2018 року становили 21.0 млрд
дол. США (17.2% від ВВП).
Міжфірмовий борг підприємств, що перебувають у відносинах прямого
інвестування, на кінець ІІ кварталу 2018 року зріс на 119 млн дол. США до 9.7 млрд
дол. США (8.0% від ВВП).
Усього заборгованість інших секторів економіки (разом із міжфірмовим
боргом) зросла на 423 млн дол. США ‒ до 62.7 млрд дол. США (51.5% від ВВП).
Основною валютою зовнішніх запозичень України станом на 30 червня 2018
року залишається долар США – 72.0% від валового обсягу зовнішнього боргу
(проти 71.0% на кінець І кварталу). Частка зобов’язань у СПЗ перед МВФ знизилася
до 11.2% (із 11.9%). За ІІ квартал 2018 року частка зобов’язань в євро дещо
скоротилася – із 13.1% до 12.9%, а частка заборгованості перед нерезидентами в
гривнях не змінилася – 1.1%. Зобов’язання в російських рублях на 30 червня 2018
року залишилися на рівні 1.9% від валового обсягу зовнішніх зобов’язань українських
резидентів.
Обсяг короткострокового зовнішнього боргу за залишковим терміном
погашення за ІІ квартал 2018 року зріс на 0.4 млрд дол. США і на 30 червня
2018 року становив 47.4 млрд дол. США.
Зобов’язання державного сектору (уряду та центрального банку), які мають бути
погашені впродовж наступних 12 місяців, зросли на 0.7 млрд дол. США (до 3.9 млрд
дол. США) в основному за рахунок майбутніх виплат за ОЗДП (на 1.0 млрд
дол. США).
Майбутні погашення зобов’язань банківського сектору за квартал зменшилися на
0.4 млрд дол. США – до 2.5 млрд дол. США, з яких близько 56% становлять виплати
за короткостроковими інструментами.
Загальні обсяги зобов’язань реального сектору, які мають бути погашені впродовж
наступних 12 місяців (разом із міжфірмовим боргом), практично не змінилися і
становлять 41.0 млрд дол. США.
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