Довідник показників платіжного балансу (поле ad_api), стандартна форма (розширена)
ID__API
Назва українською мовою
Назва англійською мовою
BOP
Платіжний баланс
Balance of payments
Cur_acc
A. Рахунок поточних операцій
А. Current account
G_S
Баланс товарів та послуг
Goods and services
G
Баланс товарів
Goods
S
Баланс послуг
Services
S_Manuf
Послуги з переробки матеріальних ресурсів, що
Manufacturing services on physical inputs owned by
належать іншим сторонам
others
G_ proces_in_c
Товари для переробки в країні, кредит
Goods for processing in reporting economy, credit

S_Tr
S_Tr_Pas
S_Tr_Fr_
S_Tr_Other
S_Tr_Sea
S_Tr_Sea_Pas
S_Tr_Sea_Fr
S_Tr_Sea_Other
S_Tr_Air
S_Tr_Air_Pas
S_Tr_Air_Fr
S_Tr_Air_Other
S_Tr_Rail
S_Tr_Rail_Pas
S_Tr_Rail_Fr
S_Tr_Rail_Other
S_Tr_Road
S_Tr_Road_Pas
S_Tr_Road_Fr
S_Tr_Road_Other
S_Tr_Other
S_Tr_Other_Pas
S_Tr_Other_Fr
S_Tr_Other_Fr_Pipe
S_Tr_Other_other
S_Tr_Post

Товари для переробки в країні, дебет
Товари для переробки за кордоном, кредит
Товари для переробки за кордоном, дебет
Послуги з ремонту та технічного обслуговування,
не віднесені до іншіх категорій
Транспорт
Транспорт. Пасажирський
Транспорт. Вантажний
Транспорт. Інший
Морський транспорт
Морський транспорт. Пасажирський
Морський транспорт. Вантажний
Морський транспорт. Інший
Повітряний транспорт
Повітряний транспорт. Пасажирський
Повітряний транспорт. Вантажний
Повітряний транспорт. Інший
Залізничний транспорт
Залізничний транспорт. Пасажирський
Залізничний транспорт. Вантажний
Залізничний транспорт. Інший
Автомобільний транспорт
Автомобільний транспорт. Пасажирський
Автомобільний транспорт. Вантажний
Автомобільний транспорт. Інший
Інший транспорт
Інший транспорт. Пасажирський
Інший транспорт. Вантажний
У т.ч.: трубопровідний транспорт
Інший транспорт. Інший
Поштові послуги та послуги кур'єрського зв'язку

Transport
Transport. Passenger
Transport. Freight
Transport. Other
Sea transport
Sea transport. Passenger
Sea transport. Freight
Sea transport. Other
Air transport
Air transport. Passenger
Air transport. Freight
Air transport. Other
Rail transport
Rail transport. Passenger
Pail transport. Freight
Rail transport. Other
Road transport
Road transport. Passenger
Road transport. Freight
Road transport. Other
Other modes of transport
Other modes of transport. Passenger
Other modes of transport. Freight
Of which: Pipeline transport
Other modes of transport. Other
Postal and courier services

S_Travel
S_Travel_Bus
S_Travel_Per
S_Const
S_Const_ab
S_Const_re
S_Insur

Подорожі
Подорожі. Ділові
Подорожі. Особисті
Будівництво
Будівництво за кордоном
Будівництво у внутрішній економіці
Послуги зі страхування та пенсійного забезпечення

Travel
Travel. Business
Travel. Personal
Construction
Construction abroad
Construction in the reporting economy
Insurance and pension services

S_Insur_dir
S_Insur_re
S_Insur_au
S_Fin
S_Intel

Пряме страхування
Перестрахування
Допоміжні страхові послуги
Фінансові послуги
Плата за користування інтелектуальною власністю,
що не віднесена до інших категорій
Телекомунікаційні, комп'ютерні та інформаційні
послуги
Телекомунікаційні послуги
Комп'ютерні послуги
Інформаційні послуги
Інші ділові послуги
Науково-дослідні та дослідно-конструкторські
послуги
Професійні послуги та консультаційні послуги з
управління
Технічні послуги, послуги з торгівлі та інші ділові
послуги
Послуги приватним особам та послуги в галузі
культури та відпочинку
Аудіовізуальні послуги та пов'язані з ними послуги

Direct insurance
Reinsurance
Auxiliary insurance services
Financial services
Charges for the use of intellectual property n.i.e.

G_ proces_in_d
G_ proces_a_с
G_ proces_a_d
S_Repair

S_TCI
S_TCI_Telec
S_TCI_Comp
S_TCI_Info
S_OBS
S_OBS_ Research
S_OBS_Profes
S_OBS_Technic
S_ Person
S_ Person_Audio
S_ Person_Other
S_GOV

Інші послуги приватним особам та послуги в галузі
культури та відпочинку
Державні товари та послуги, не віднесені до інших
категорій

Goods for processing in reporting economy, debit
Goods for processing abroad, credit
Goods for processing abroad, debit
Maintenance and repair services n.i.e.

Telecommunications, computer, and information
services
Telecommunications services
Computer services
Information services
Other business services
Research and development services
Professional and management consulting services
Technical, trade-related, and other business services
Personal, cultural, and recreational services
Audiovisual and related services
Other personal, cultural, and recreational services
Government goods and services n.i.e.

ID__API
Pr_income
Comp_empl
Inv_income
Inv_income_DI
Inv_income_DI_Equity

Назва українською мовою
Баланс первинних доходів
Оплата праці
Доходи від інвестицій
Доходи від прямих інвестицій
Доходи від інстументів участі в капіталі компаній і
частки в інвестиційних фондах
Inv_income_DI_Equity_Dv Доходи від інстументів участі в капіталі компаній і
частки в інвестиційних фондах. Дивіденди та
відрахування з доходів квазікорпорацій

Назва англійською мовою
Primary income
Compencation of employees
Investment income
Investment income. Direct investment
Income on equity and investment fund shares

Inv_income_DI_Equity_Re Доходи від інстументів участі в капіталі компаній і
частки в інвестиційних фондах. Реінвестиційні
доходи
Inv_income_DI_Interest
Доходи від прямих інвестицій. Проценти

Income on equity and investment fund shares.
Reinvested earnings

Inv_income_PI
Inv_income_PI_Equity

Доходи від портфельних інвестицій
Інвестиційний доход від участі в капіталі компаній
та інвестиційних фондах
Inv_income_PI_Equity_C Інвестиційний доход від участі в капіталі компаній
та інвестиційних фондах. Надходження

Income on equity and investment fund shares.
Dividends and withdrawals from income of quasicorporations

Investment income. Direct investment. Income on
equity and investment fund shares. Interest
Investment income. Portfolio investment
Investment income on equity and investment fund
shares
Investment income on equity and investment fund
shares. Credit

Inv_income_PI_Equity_D Інвестиційний доход від участі в капіталі компаній
та інвестиційних фондах. Виплати
Inv_income_PI_Interest
Доходи від портфельних інвестицій. Проценти
Inv_income_PI_Interest_lo Доходи від портфельних інвестицій. Проценти.
ng
Довгострокові
Inv_income_OI
Доходи від інших інвестицій
Inv_income_OI_Interest
Доходи від інших інвестицій. Проценти
Inv_income_OI_ra
Резервні активи (надходження)
Inv_income_OI_ra_eq
Доходи від інструментів участі в капіталі компаній і
частки в інвестиційних фондах (надходження)

Investment income on equity and investment fund
shares. Debet
Investment income. Portfolio investment. Interest
Investment income. Portfolio investment. Interest.
Long-term
Investment income. Other investment
Investment income. Other investment. Interest
Reserve assets (Credit)
Income on equity and investment fund shares (Credit)

Inv_income_OI_ra_in
Other_princ
Sec_income
Sec_income_GG

Interest (Credit)
Other primary income
Secondary income (net)
Secondary income. General government

Sec_income_GG_CIC

Відсотки (надходження)
Інші первинні доходи
Баланс вторинних доходів
Вторинні доходи. Сектор загального державного
управління
Сектор загального державного управління. Поточні
операції в межах міжнародного співробітництва

General government. Current international cooperation

Sec_income_GG_transfG Сектор загального державного управління. Різні
G
поточні трансферти сектору державного
управління
Sec_income_FNC
Вторинні доходи.Фінансові корпорації, нефінансові
корпорації, домашні господарства та НКОДГ

General government. Miscellaneous current transfers
of general government

Sec_income_FNC_PT

Financial corporations, nonfinancial corporations,
households, and NPISHs. Personal transfers (Current
transfers between resident and nonresident
households)

Фінансові корпорації, нефінансові корпорації,
домашні господарства та НКОДГ. Приватні
трасферти (поточні трансферти між домашніми
господарствами-резидентами та домашніми
господарствами-нерезидентами)
Sec_income_FNC_PT_re Приватні трасферти. Грошові перекази робітників
mit
Sec_income_FNC_Other Фінансові корпорації, нефінансові корпорації,
домашні господарства та НКОДГ. Інші поточні
трансферти
Sec_income_FNC_Other_ Соціальні виплати
sb
Sec_income_FNC_Other_ Чисті страхові премії (окрім страхування життя)
nlp
Sec_income_FNC_Other_ Страхові відшкодування (окрім страхування життя)
cl
Sec_income_FNC_Other_ Інші поточні трансферти
mis
Cap_acc
В. Рахунок операцій з капіталом
Nonprod_nonfin_assets
Придбання/вибуття невиробничих нефінансових
активів
Cap_transf
Капітальні трансферти
Cap_transf_GG
Капітальні трансферти_Сектор
загальнодержавного управління
Cap_transf_DF_GG
Прощення боргу_ Капітальні трансферти_Сектор
загальнодержавного управління
Cap_transf_OT_GG

Інші капітальні трансферти_ Капітальні
трансферти_Сектор загальнодержавного
управління

Secondary income. Financial corporations,
nonfinancial corporations, households, and NPISHs

Personal transfers. Workers' remittances
Financial corporations, nonfinancial corporations,
households, and NPISHs. Other current transfers
Social benefits
Net nonlife insurance premiums
Nonlife insurance claims
Miscellaneous current transfers
В. Capital account
Gross acquisitions (DR.) / disposals (CR.) of
nonproduced nonfinancial assets
Capital transfers
General government (Capital transfers)
Debt forgiveness (Capital transfers, general
government)
Other capital transfers (Capital transfers, general
government)

ID__API
Cap_transf_FNC

Назва українською мовою
Фінансові корпорації, нефінансові корпорації,
домашні господарства і некомерційні організації,
що обслуговують домашні господарства (НКОДГ)

Назва англійською мовою
Financial corporations, nonfinancial corporations,
households, and NPISHs

Cap_transf_DF_FNC

Прощення боргу_Капітальні трансферти_НКОДГ

Cap_transf_OT_FNC

Інші капітальні трансферти_Капітальні
трансферти_НКОДГ
Чисте кредитування (+) / чисте запозичення (-)
(=А+В)
С. Фінансовий рахунок (стандартна форма
представлення)
Прямі інвестиції
Прямі інвестиції. Чисті активи

Debt forgiveness (Capital transfers, Financial
corporations and NPISHs)
Other capital transfers (Capital transfers, Financial
corporations and NPISHs )
Net lending (+) / net borrowing (-) (=А+В)

Direct investment
Direct investment. Net acquisition of financial assets

Інструменти участі у капіталі та частки в
інвестиційних фондах (прямі інвестиції, активи)
Інвестиції прямого інвестора в підприємства
прямого інвестування (інструменти участі, активи)

Equity and investment fund shares (direct investment,
assets)
Direct investor in direct investment enterprises (equity
and investment fund shares, assets)

Інвестиції підприємств прямого інвестування в
прямого інвестора (зворотне інвестування)
(інструменти участі, активи)
Реінвестування доходів (активи)
Боргові інструменти (активи)
Інвестиції прямого інвестора в підприємства
прямого інвестування (боргові інструменти, активи)

Direct investment enterprises in direct investor
(reverse investment) (equity and investment fund
shares, assets)
Reinvestment of earnings (assets)
Debt instruments (assets)
Direct investor in direct investment enterprises (debt
instruments, assets)

Інвестиції підприємств прямого інвестування в
прямого інвестора (зворотне інвестування) (боргові
інструменти, активи)
Прямі інвестиції. Чисті зобов'язання
Інструменти участі у капіталі та частки в
інвестиційних фондах (прямі інвестиції,
зобов'язання)
Інвестиції прямого інвестора в підприємства
прямого інвестування (інструменти участі,
зобов'язання)
Інвестиції підприємств прямого інвестування в
прямого інвестора (зворотне інвестування)
(інструменти участі, зобов'язання)
Реінвестування доходів (зобов'язання)
Боргові інструменти (зобов'язання)
Інвестиції прямого інвестора в підприємства
прямого інвестування (боргові інструменти,
зобов'язання)
Інвестиції підприємств прямого інвестування в
прямого інвестора (зворотне інвестування) (боргові
інструменти, зобов'язання)
Портфельні інвестиції
Портфельні інвестиції. Чисті активи

Direct investment enterprises in direct investor
(reverse investment) (debt instruments, assets)

Net_lend_bor
Fin_acc_St
FDI
FDI_A
FDI_Equity_A
FDI_E_Di_in_die_A

FDI_E_Die_in_di_A

FDI_RE_A
FDI_Debt_instr_A
FDI_D_Di_in_die_A

FDI_D_Die_in_di_A

FDI_L
FDI_Equity_L

FDI_E_Di_in_die_L

FDI_E_Die_in_di_L

FDI_RE_L
FDI_Debt_instr_L
FDI_D_Di_in_die_L

FDI_D_Die_in_di_L

PI
PI_A
PI_Equity_A

PI_Equity_A_CB
PI_Equity_A_B

Інструменти участі у капіталі та частки в
інвестиційних фондах (портфельні інвестиції,
активи)
Центральний банк (портфельні інвестиції,
інструменти участі, активи)
Депозитні корпорації (крім центрального банку)
(портфельні інвестиції, інструменти участі, активи)

PI_Equity_A_GG

Сектор загальнодержавного управління
(портфельні інвестиції, інструменти участі, активи)

PI_Equity_A_OS

Інші сектори (портфельні інвестиції, інструменти
участі, активи)
Боргові цінні папери
Центральний банк (портфельні інвестиції, боргові,
активи)
Депозитні корпорації (крім центрального банку)
(портфельні інвестиції, боргові, активи)
Сектор загальнодержавного управління
(портфельні інвестиції, боргові, активи)
Інші сектори (портфельні інвестиції, боргові,
активи)
Портфельні інвестиції. Чисті зобов'язання
Інструменти участі у капіталі та частки в
інвестиційних фондах (портфельні інвестиції,
зобов'язання)

PI_Debt_sec_A
PI_Debt_sec_A_CB
PI_Debt_sec_A_B
PI_Debt_sec_A_GG
PI_Debt_sec_A_OS
PI_L
PI_Equity_L

С. Financial account (standard presentation)

Direct investment. Net incurrence of liabilities
Equity and investment fund shares (direct investment,
liabilities)
Direct investor in direct investment enterprises (equity
and investment fund shares, liabilities)
Direct investment enterprises in direct investor
(reverse investment) (equity and investment fund
shares, liabilities)
Reinvestment of earnings (liabilities)
Debt instruments (liabilities)
Direct investor in direct investment enterprises (debt
instruments, liabilities)
Direct investment enterprises in direct investor
(reverse investment) (debt instruments, liabilities)
Portfolio investment
Portfolio investment. Net acquisition of financial assets
Equity and investment fund shares (portfolio
investment, assets)
Central bank (portfolio investment, equity and
investment fund shares, assets)
Deposit-taking corporations, except central bank
(portfolio investment, equity and investment fund
shares, assets)
General government (portfolio investment, equity and
investment fund shares, assets)
Other sectors (portfolio investment, equity and
investment fund shares, assets)
Debt securities
Central bank (portfolio investment, debt securities,
assets)
Deposit-taking corporations, except central bank
(portfolio investment, debt securities, assets)
General government (portfolio investment, debt
securities, assets)
Other sectors (portfolio investment, debt securities,
assets)
Portfolio investment. Net incurrence of liabilities
Equity and investment fund shares (portfolio
investment, liabilities)

ID__API
PI_Equity_L_CB

PI_L_B
PI_L_OS

Назва українською мовою
Центральний банк (портфельні інвестиції,
інструменти участі, зобов'язання)
Депозитні корпорації (крім центрального банку)
(портфельні інвестиції, інструменти участі,
зобов'язання)
Сектор загальнодержавного управління
(портфельні інвестиції, інструменти участі,
зобов'язання)
Інші сектори (портфельні інвестиції, інструменти
участі, зобов'язання)
Боргові цінні папери
Центральний банк (портфельні інвестиції, боргові,
зобов'язання)
Депозитні корпорації (крім центрального банку)
(портфельні інвестиції, боргові, зобов'язання)
Сектор загальнодержавного управління
(портфельні інвестиції, боргові, зобов'язання)
Інші сектори (портфельні інвестиції, боргові,
зобов'язання)
Портфельні інвестиції:зобов'язання. Банки
Портфельні інвестиції:зобов'язання. Інші сектори

Other sectors (portfolio investment, equity and
investment fund shares, liabilities)
Debt securities
Central bank (portfolio investment, debt securities,
liabilities)
Deposit-taking corporations, except central bank
(portfolio investment, debt securities, liabilities)
General government (portfolio investment, debt
securities, liabilities)
Other sectors (portfolio investment, debt securities,
liabilities)
Portfolio investment:liabilities. Banks
Portfolio investment:liabilities. Other sectors

OI
OI_A

Інші інвестиції
Інші інвестиції. Чисті активи

Other investment
Other investment. Net acquisition of financial assets

OI_L
OI_equity
OI_equity_A
OI_equity_L
OI_cd
OI_cd_A

Інші інвестиції.Чисті зобов'язання
Інші інстументи участі у капіталі
Інші інструменти участі. Чисті активи
Інші інструменти участі.Чисті зобов'язання
Валюта і депозити
Валюта і депозити. Чисті активи

OI_cd_A_CB
OI_cd_A_B

Центральний банк (валюта і депозити, активи)
Депозитні корпорації (крім центрального банку)
(валюта і депозити, активи)
У т. ч.: міжбанківські операції (активи)
Сектор загальнодержавного управління (валюта і
депозити, активи)
Інші сектори (валюта і депозити, активи)

Other investment. Net incurrence of liabilities
Other equity
Other equity. Net acquisition of financial assets
Other equity. Net incurrence of liabilities
Currency and deposits
Currency and deposits. Net acquisition of financial
assets
Central bank (currency and deposits, assets)
Deposit-taking corporations, except central bank
(currency and deposits, assets)
Of which: Interbank positions (assets)
General government (currency and deposits, assets)

PI_Equity_L_B

PI_Equity_L_GG

PI_Equity_L_OS
PI_Debt_sec_L
PI_Debt_sec_L_CB
PI_Debt_sec_L_B
PI_Debt_sec_L_GG
PI_Debt_sec_L_OS

OI_cd_ibp_A
OI_cd_A_GG
OI_cd_A_OS
OI_cd_cash_A
OI_cd_L
OI_cd_L_CB
OI_cd_L_B
OI_cd_ibp_L
OI_cd_L_GG
OI_cd_L_OS
OI_Loans
OI_Loans_A
OI_Loans_A_CB
OI_Loans_IMF_A_CB

OI_Loans_other_A_CB
OI_Loans_A_B
OI_Loans_A_GG
OI_Loans_IMF_A_GG
OI_Loans_other_A_GG
OI_Loans_A_OS
OI_Loans_L
OI_Loans_L_CB
OI_Loans_IMF_L_CB

OI_Loans_other_L_CB
OI_Loans_L_B
OI_Loans_L_GG
OI_Loans_IMF_L_GG

У т. ч.: готівка поза банками
Валюта і депозити. Чисті зобов'язання
Центральний банк (валюта і депозити,
зобов'язання)
Депозитні корпорації (крім центрального банку)
(валюта і депозити, зобов'язання)
У т. ч.: міжбанківські операції (зобов'язання)
Сектор загальнодержавного управління (валюта і
депозити, зобов'язання)
Інші сектори (валюта і депозити, зобов'язання)
Кредити та позики
Кредити та позики. Чисті активи
Центральний банк (кредити та позики, активи)
Кредити та позики МВФ (що не входять до складу
Резервних активів) (центральний банк, активи)
Інші кредити (центральний банк, активи)
Депозитні корпорації (крім центрального банку)
(кредити та позики, активи)
Сектор загальнодержавного управління (кредити та
позики, активи)
Кредити та позики МВФ (що не входять до складу
Резервних активів) (ЗДУ, активи)
Інші кредити (ЗДУ, активи)
Інші сектори (кредити та позики, активи)
Кредити та позики. Чисті зобов'язання
Центральний банк (кредити та позики,
зобов'язання)
Кредити та позики МВФ (що не входять до складу
Резервних активів) (центральний банк,
зобов'язання)
Інші кредити (центральний банк, зобов'язання)
Депозитні корпорації (крім центрального банку)
(кредити та позики, зобов'язання)
Сектор загальнодержавного управління (кредити та
позики, зобов'язання)
Кредити та позики МВФ (що не входять до складу
Резервних активів) (ЗДУ, зобов'язання)

Назва англійською мовою
Central bank (portfolio investment, equity and
investment fund shares, liabilities)
Deposit-taking corporations, except central bank
(portfolio investment, equity and investment fund
shares, liabilities)
General government (portfolio investment, equity and
investment fund shares, liabilities)

Other sectors (currency and deposits, assets)
Of which: Сash outside banks
Currency and deposits. Net incurrence of liabilities
Central bank (currency and deposits, liabilities)
Deposit-taking corporations, except central bank
(currency and deposits, liabilities)
Of which: Interbank positions (liabilities)
General government (currency and deposits, liabilities)
Other sectors (currency and deposits, liabilities)
Loans
Loans. Net acquisition of financial assets
Central bank (loans, assets)
Credit and loans with the IMF (other than reserves)
(central bank, assets)
Other loans (central bank, assets)
Deposit-taking corporations, except the central bank
(loans, assets)
General government (loans, assets)
Credit and loans with the IMF (other than reserves)
(general government, assets)
Other loans (general government, assets)
Other sectors (loans, assets)
Loans. Net incurrence of liabilities
Central bank (loans, liabilities)
Credit and loans with the IMF (other than reserves)
(central bank, liabilities)
Other loans (central bank, liabilities)
Deposit-taking corporations, except the central bank
(loans, liabilities)
General government (loans, liabilities)
Credit and loans with the IMF (other than reserves)
(general government, liabilities)

ID__API
OI_Loans_other_L_GG
OI_Loans_L_OS
OI_Trade_cr
OI_Trade_cr_A

Назва українською мовою
Інші кредити (ЗДУ, зобов'язання)
Інші сектори (кредити та позики, зобов'язання)
Торгові кредити та аванси
Торгові кредити та аванси. Чисті активи

OI_Trade_cr_A_CB
OI_Trade_cr_A_B

OI_Trade_cr_A_OS
OI_Trade_cr_L

Центральний банк (торгові кредити, активи)
Депозитні корпорації (крім центрального банку)
(торгові кредити, активи)
Сектор загальнодержавного управління (торгові
кредити, активи)
Інші сектори (торгові кредити, активи)
Торгові кредити та аванси. Чисті зобов'язання

Назва англійською мовою
Other loans (general government, liabilities)
Other sectors (loans, liabilities)
Trade credit and advances
Trade credit and advances. Net acquisition of financial
assets
Central bank (trade credit and advances, assets)
Deposit-taking corporations, except central bank (trade
credit and advances, assets)
General government (trade credit and advances,
assets)
Other sectors (trade credit and advances, assets)
Trade credit and advances. Net incurrence of liabilities

OI_Trade_cr_L_CB

Центральний банк (торгові кредити, зобов'язання)

Central bank (trade credit and advances, liabilities)

OI_Trade_cr_L_B

OI_Trade_cr_L_OS

Депозитні корпорації (крім центрального банку)
(торгові кредити, зобов'язання)
Сектор загальнодержавного управління (торгові
кредити, зобов'язання)
Інші сектори (торгові кредити, зобов'язання)

Deposit-taking corporations, except central bank (trade
credit and advances, liabilities)
General government (trade credit and advances,
liabilities)
Other sectors (trade credit and advances, liabilities)

OI_Oarp
OI_Oarp_A

Інша дебіторська/кредиторська заборгованість
Дебіторська заборгованість. Чисті активи

OI_Oarp_A_CB

Центральний банк (дебіторська заборгованість)

Other accounts receivable/payable
Other accounts receivable. Net acquisition of financial
assets
Central bank (receivable)

OI_Oarp_A_B

Deposit-taking corporations, except central bank
(receivable)
General government (receivable)

OI_Oarp_A_OS
OI_Oarp_L

Депозитні корпорації (крім центрального банку)
(дебіторська заборгованість)
Сектор загальнодержавного управління
(дебіторська заборгованість)
Інші сектори (дебіторська заборгованість)
Кредиторська заборгованість. Чисті зобов'язання

OI_Oarp_L_CB

Центральний банк (кредиторська заборгованість)

Central bank (payable)

OI_Oarp_L_B

Депозитні корпорації (крім центрального банку)
(кредиторська заборгованість)
Сектор загальнодержавного управління
(кредиторська заборгованість)
Інші сектори (кредиторська заборгованість)
Спеціальні права запозичення (чисте вибуття
зобов'язань)
Резервні активи
Монетарне золото
Золото у злитках
Неалоковані рахунки у золоті
Спеціальні права запозичення
Резервна позиція в МВФ
Інші резервні активи
Готівкова валюта та депозити (резервні активи)

Deposit-taking corporations, except central bank
(payable)
General government (payable)

Вимоги до органів грошово-кредитного
регулювання
Вимоги до інших інституційних одиниць
Цінні папери (резервні активи)
Боргові цінні папери (резервні активи)
Інструменти участі у капіталі та частки у
інвестиційних фондах (резервні активи)
Похідні фінансові інструменти (резервні активи)

Claims on monetary authorities

Інші вимоги (резервні активи)
Чисті помилки та упущення
Зведений баланс (стандартна форма
представлення)

Other claims (Reserve assets)
Net errors and omissions
Overall balance (standard presentation)

OI_Trade_cr_A_GG

OI_Trade_cr_L_GG

OI_Oarp_A_GG

OI_Oarp_L_GG
OI_Oarp_L_OS
SDR
RA
Mon_gold
Golg_bull
Unalloc_gold
RA_SDR
Rp_IMF
ORA
ora_cd
ora_cd_cl_mon_auth
ora_cd_cl_oe
RA_sec
RA_Debt_sec
RA_equity
RA_fin_der
RA_o_cl
NEO
Zbal_St

Довідник операції платіжного балансу (поле ТО23)
Назва
ТО23
1 кредит/експорт
2 дебет/імпорт
total баланс
Довідник строковості (поле S181)
Назва
S181
1 Короткострокові
2 Довгострокові

Other sectors (receivable)
Other accounts payable. Net incurrence of liabilities

Other sectors (payable)
Special drawing rights (Net incurrence of liabilities)
Reserve assets
Monetary gold
Gold bullion
Unallocated gold accounts
Special drawing rights
Reserve position in the IMF
Other reserve assets
Currency and deposits (Reserve assets)

Claims on other entities
Securities (Reserve assets)
Debt securities (Reserve assets)
Equity and investment fund shares (Reserve assets)
Financial derivatives (Reserve assets)

