Довідник показників платіжного балансу (поле ad_api), аналітична форма представлення
ID__API
Назва українською мовою
Назва англійською мовою
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
Pr_income
Баланс первинних доходів
Primary income
Comp_empl
Оплата праці
Compencation of employees
Inv_income
Доходи від інвестицій
Investment income
Sec_income
Баланс вторинних доходів
Secondary income (net)
Cap_acc
В. Рахунок операцій з капіталом
В. Capital account
Net_lend_bor
Чисте кредитування (+) / чисте запозичення (-)
Net lending (+) / net borrowing (-) (=А+В)
(=А+В)
Fin_acc_An
С. Фінансовий рахунок (аналітична форма
С. Financial account (analytical presentation)
представлення)
FDI
Прямі інвестиції
Direct investment
FDI_A
Прямі інвестиції. Чисті активи
Direct investment. Net acquisition of financial
assets
FDI_L
Прямі інвестиції. Чисті зобов'язання
Direct investment. Net incurrence of liabilities
FDI_E_Di_in_die_l_L_an_i
у т.ч.кредити прямого інвестора
incl. direct investor`s loans
n
PI
Портфельні інвестиції
Portfolio investment
PI_A
Портфельні інвестиції. Чисті активи
Portfolio investment. Net acquisition of financial
assets
PI_L
Портфельні інвестиції. Чисті зобов'язання
Portfolio investment. Net incurrence of liabilities
PI_Equity_L
Інструменти участі у капіталі та частки в
Equity and investment fund shares (portfolio
інвестиційних фондах (портфельні інвестиції,
investment, liabilities)
зобов'язання)
PI_Debt_sec_L
Боргові цінні папери
Debt securities
PI_Debt_sec_L_CB
Центральний банк (портфельні інвестиції,
Central bank (portfolio investment, debt
боргові, зобов'язання)
securities, liabilities)
PI_Debt_sec_L_GG
Сектор загальнодержавного управління
General government (portfolio investment, debt
(портфельні інвестиції, боргові, зобов'язання)
securities, liabilities)
PI_Debt_sec_L_B

PI_Debt_sec_L_OS
OS_A_tc_an
OI_A
OI_A_CB_an_in
OI_A_GG_an_in

Депозитні корпорації (крім центрального
банку) (портфельні інвестиції, боргові,
зобов'язання)
Інші сектори (портфельні інвестиції, боргові,
зобов'язання)
Інші інвестиції
Інші інвестиції. Чисті активи

OI_A_B_an_in

Інші інвестиції: активи_Центральний банк
Інші інвестиції: активи_Сектор
загальнодержавного управління
Інші інвестиції: активи_Депозитні корпорації

OI_A_OS_an_in
OI_cd_cash_A
OI_Trade_cr_A

Інші інвестиції: активи_Інші сектори
у т. ч.: готівка поза банками
Торгові кредити та аванси. Чисті активи

OS_L_tc_an
OI_L_CB_an_in
OI_L_GG_an_in
OI_L_B_an_in
OI_L_OS_an_in
OI_L_OS_L_L_an_in
OI_L_OS_Sh_L_an_in
OI_Trade_cr_L
NEO
Zbal_an
Rez_an
RA
Rez_Loans_IMF_L_an
SDR

Інші інвестиції.Чисті зобов'язання
Інші інвестиції: зобов'язання_Центральний
банк
Інші інвестиції: зобов'язання_Сектор
загальнодержавного управління
Інші інвестиції: зобов'язання_ Депозитні
корпорації (крім центрального банку)
Інші інвестиції: зобов'язання_Інші сектори
Інші інвестиції: зобов'язання_Інші
сектори_довгострокові кредити
Інші інвестиції: зобов'язання_Інші
сектори_короткострокові кредити
Торгові кредити та аванси. Чисті
зобов'язання
Чисті помилки та упущення
Зведений баланс (аналітична форма
представлення)
Резерви та пов'язані статті
Резервні активи
Кредити та позики МВФ
Спеціальні права запозичення (чисте вибуття
зобов'язань)

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

Назва
1 Короткострокові
2 Довгострокові

Deposit-taking corporations, except central bank
(portfolio investment, debt securities, liabilities)
Other sectors (portfolio investment, debt
securities, liabilities)
Other investment
Other investment. Net acquisition of financial
assets
Other investment:assets_Central bank
Other investment:assets_General government
Other investment:assets_Deposit-taking
corporations, except central bank
Other investment:assets_Other sectors
Of which: Сash outside banks
Trade credit and advances. Net acquisition of
financial assets
Other investment. Net incurrence of liabilities
Other investment:liabilities_Central bank
Other investment:liabilities_General government
Other investment:liabilities_Deposit-taking
corporations, except central bank
Other investment:liabilities_ Other sectors
Other investment:liabilities_ Other sectors_Longterm Loans
Other investment:liabilities_ Other
sectors_Short-term Loans
Trade credit and advances. Net incurrence of
liabilities
Net errors and omissions
Overall balance (analytical presentation)
Reserves and related items
Reserve assets
Credit and loans with the IMF
Special drawing rights (Net incurrence of liabilities)

