Платіжний баланс у лютому 2020 року
(за попередніми даними1, за методологією шостого видання
Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції)
Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в лютому становив 159 млн
дол. США (у лютому минулого року – 249 млн дол. США). Експорт товарів2 зріс на
1.2% (у січні – на 2.2%). Водночас їх імпорт скоротився на 4.7% (у січні – на 1.6%), а
без урахування розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією на початку 2019 р.
імпорт товарів зріс на 0.5% (у січні – на 2.5%).
За два місяці 2020 року профіцит поточного рахунку становив 563 млн дол. США (у
січні-лютому 2019 року – 376 млн дол. США).
Обсяги експорту товарів становили 3.6 млрд дол. США. Відбулося зростання
обсягів експорту за такими основними товарними групами:
мінеральні продукти (у т. ч. руди)

– на 14.1% (у січні – на 18.0%);

продукція машинобудування

– на 12.1% (у січні – на 29.4%);

продовольчі товари

– на 1.4% (у січні – на 14.3%).

Водночас спостерігалося скорочення обсягів експорту:
чорних та кольорових металів

– на 2.0% (у січні – на 26.4%);

деревини та виробів з неї

– на 7.8% (у січні – на 8.0%);

продукції хімічної промисловості

– на 2.5% (у січні збільшення на 24.9%).

За січень-лютий 2020 року найбільше в номінальному вимірі зросли обсяги
експорту до країн Азії (на 459 млн дол. США, або 20.6%), їх частка в загальному
експорті збільшилася до 36.2% (у січні-лютому 2019 року – 30.5%). Обсяги
експорту до країн Африки зросли на 52 млн дол. США (5.7%), а їх частка
збільшилася до 12.9% (у січні-лютому 2019 року – 12.4%). Обсяги експорту до країн
ЄС та Росії зменшилися відповідно на 271 млн дол. США (9.5%) та на 19 млн дол.
США (5.5%). Частка країн ЄС зменшилася до 34.7% (у січні-лютому 2019 року –
39.1%), а частка Росії в загальному експорті скоротилася до 4.5% (у січні-лютому
2019 року – 4.9%).
Обсяги імпорту товарів становили 4.5 млрд дол. США. Обсяги енергетичного
імпорту зменшилися на 11.6% (у січні – на 16.8%), обсяги неенергетичного імпорту –
на 3.2% (у січні збільшилися на 2.6%). Без урахування розмитнення автомобілів з
іноземною реєстрацією на початку 2019 р. обсяги неенергетичного імпорту зросли на
3.3% (у січні – на 8.2%), зокрема:
промислових виробів

– на 33.3% (у січні – на 48.3%);

Дані за 2019, 2020 роки подаються без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим
та м. Севастополь.
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продовольчих товарів

– на 15.6% (у січні – на 16.0%);

продукції машинобудування

– на 3.9% (у січні – на 15.1%);

в т.ч. імпорт легкових автомобілів зріс в 1.8 раза (у січні – в 1.7 раза);
продукції хімічної промисловості

– на 0.7% (у січні скоротилися на 4.2%).

Водночас скоротився імпорт чорних та кольорових металів: на 11.0% (у січні – на 6.4%).
За січень-лютий 2020 року найбільше в номінальному вимірі скоротилися обсяги
імпорту з Росії та країн ЄС – на 365 млн дол. США (32.1%) та на 94 млн дол. США
(2.8%) відповідно. Питома вага Росії в загальному обсязі експорту зменшилася з
13.1% до 9.2%, однак частка країн ЄС збільшилася з 38.0% до 38.2%. Водночас
зросли обсяги імпорту з країн Азії (на 235 млн дол. США, або 11.2%). Частка країн
Азії у загальному обсязі імпорту збільшилася з 24.0% до 27.6%.
Чисте запозичення від зовнішнього світу (сумарне сальдо поточного рахунку та
рахунку операцій із капіталом) у лютому становило 157 млн дол. США (у лютому
2019 року – 247 млн дол. США).
У цілому за січень-лютий 2020 року чисте кредитування зовнішнього світу
становило 566 млн дол. США, за відповідний період минулого року – 373 млн
дол. США.
Чистий приплив за фінансовим рахунком становив 890 млн дол. США (у лютому
минулого року фінансовий рахунок був збалансованим). Це зумовлювалося
переважно операціями приватного сектору, за якими приплив (разом із помилками
та упущеннями) становив 831 млн дол. США (у лютому 2019 року чистий відплив
становив 38 млн дол. США).
У цілому за січень-лютий 2020 року чистий приплив коштів за фінансовим
рахунком становив 1.1 млрд дол. США, за аналогічний період минулого року чистий
відплив становив 0.7 млрд дол. США.
Чистий приплив за операціями державного сектору становив 59 млн дол. США.
Чиста купівля нерезидентами ОВДП становила 133 млн дол. США, водночас виплати
за раніше залученими кредитами від міжнародних партнерів становили 72 млн
дол. США.
Чистий приплив прямих іноземних інвестицій оцінено в 314 млн дол. США (у
лютому 2019 року – 167 млн дол. США), 79% з яких було спрямовано до реального
сектору, інші – реінвестовані доходи у банківський сектор.
За січень-лютий цього року чистий приплив прямих іноземних інвестицій оцінено в
515 млн дол. США, тоді як за відповідний період минулого року – 314 млн дол. США.
Чистий відплив за операціями банків за портфельними та іншими інвестиціями
становив 192 млн дол. США і був зумовлений додатним сальдо за статтею «валюта
і депозити» (197 млн дол. США). Крім того, були погашені субординовані єврооблігації
на 63 млн дол. США, водночас банки продали цінні папери нерезидентів на суму 77 млн
дол. США.
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Чисте зменшення зовнішньої позиції реального сектору (без урахування прямих
іноземних інвестицій) становило 579 млн дол. США та зумовлювалося дією таких
різноспрямованих факторів:
надходженням коштів від розміщення єврооблігацій на суму 500 млн дол. США, за
рахунок чого були виплачені короткострокові кредити на відповідну суму;
збільшенням чистої зовнішньої заборгованості за торговими кредитами на 421 млн
дол. США;
чистим збільшенням заборгованості за довгостроковими кредитами та позиками на
149 млн дол. США.
Обсяги готівкової валюти поза банками зросли на 19 млн дол. США (у лютому 2019 року
зменшилися на 65 млн дол. США).
За січень-лютий 2020 року обсяги готівкової валюти поза банками збільшилися на
288 млн дол. США, за відповідний період 2019 року зменшилися на 97 млн дол. США.
Профіцит зведеного платіжного балансу становив 733 млн дол. США (у лютому
2019 року дефіцит становив 248 млн дол. США). Погашення боргу перед МВФ
становило 136 млн дол. США.
Станом на 01 березня 2020 року обсяг міжнародних резервів зріс до 27.0 млрд
дол. США, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом
4.0 місяців.
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