Національний банк України

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ЗМІН, ЩО БУЛИ ВНЕСЕНІ ДО ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ, МІЖНАРОДНОЇ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ ТА ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ УКРАЇНИ
(відповідно до КПБ6)
З метою забезпечення найбільшої достовірності та повноти охоплення статистичних даних до
платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції та зовнішнього боргу України були внесені
зміни.
Причини коригування даних: зміни у звітних даних (кодове позначення - З); методологічні зміни (М);
поява нових джерел інформації (НДІ) або нові форми взаємовідносин з нерезидентами (НФВ).
Код
Найменування показника

Період

причини
виправлення

Платіжний баланс
Експорт послуг

I кв. 2017 р. - IV кв.2019 р.

З, М1

Імпорт послуг

I кв. 2017 р. - IV кв.2019 р.

З, М

Первинні доходи

I кв. 2015 р. - IV кв.2019 р.

З, М2, НДІ

Вторинні доходи

І-IV кв. 2019 р.

З

I кв. 2015 р. - IV кв.2019 р.

З, М3, НДІ

І-IV кв. 2019 р.

З

IV кв. 2019 р.

З

І-IV кв. 2019 р.

З, М , НДІ

Активи, прямі інвестиції, інструменти участі у капіталі

I кв. 2015 р. - IV кв.2019 р.

З, М3, НДІ

Пасиви, прямі інвестиції, інструменти участі у капіталі

I кв. 2015 р. - IV кв.2019 р.

З, М , НДІ

Пасиви, інші інвестиції, кредити та позики, депозитні
корпорації

IV кв. 2019 р.

З, М3, НДІ

Прямі інвестиції, пасиви, участь в капіталі
Інші інвестиції, активи, валюта та депозити, інші сектори
Інші інвестиції, пасиви, кредити та позики, депозитні
корпорації

1

Міжнародна інвестиційна позиція
Активи, інші інвестиції, валюта та депозити, інші сектори

3

3

М1 Дані щодо торгівлі послугами були переглянуті з урахуванням послуг з фінансового посередництва,
що вимірюються непрямим шляхом (FISIM).
2

М Дані щодо первинних доходів були переглянуті за 2017 – 1’2020 з урахуванням послуг з фінансового
посередництва, що вимірюються непрямим шляхом (FISIM) та за 2015 – 1’2020 з урахуванням
реінвестованих доходів реального сектору
3

М Дані щодо прямих іноземних інвестицій за 2015 – 1’2020 були переглянуті з урахуванням
реінвестування доходів у реальному секторі
Детальніше про вдосконалення обчислення статистики прямих іноземних інвестицій з урахуванням
реінвестованих доходів за посиланням:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/udoskonalennya-statistiki-pryamih-inozemnih-investitsiy-pii

Департамент статистики та звітності, Управління статистики зовнішнього сектору

