Діяльність в Україні систем переказу коштів

Д ані не включають інформацію про перекази, зд ійснені через банки, карткові платіжні сист еми т а пошт ові відділення

І півріччя 2019
Станом на 01.07.2019 р. на території України зареєстровано 37 систем переказу коштів, з яких:
30 систем, створені резидентами, 7 систем, створені нерезидентами.
Всього за І півріччя 2019 року за допомогою систем, створених як резидентами, так і нерезидентами, переказано:

в меж ах України – 93,28 млрд грн або
3 465 млн дол. США (в екв.) – 73,23% від загальної суми переказів;
в Україну
– 1 099 млн дол. США (в екв.) – 23,23% від загальної суми переказів;
за меж і України –
168 млн дол. США (в екв.) – 3,54% від загальної суми переказів.
Сума переказів, здійснених через
системи переказу коштів, млн. дол.
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Україна зал ишається країною-рец ипієнтом транскордонних пе реказів.
Впродовж І півріччя 2019 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням
міжнародних систем переказу коштів, майже у сім разів перевищує суму коштів,
відправлених за її межі.
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Діяльність в Україні систем переказу коштів,
створених резидентами
1 півріччя 2019
Всього за 1 півріччя 2019 за допомогою систем, створених
банківськими та небанківсь кими установами - резидентами,
переказано:
в меж ах України – 93,26 млрд грн або
3 464 млн дол. США (в екв.)
в Україну
–
58,6 млн дол. США (в екв.)
за меж і України –
2,14 млн дол. США (в екв.)
Розподіл сум переказів у розрізі систем переказу
коштів, створених банківськими та
небанківськими установами, в меж ах України, %
Системи переказу коштів ,
ств орені банками

Протягом 1 півріччя 2019 року надавали послуги :
7 систем, створені банками;
13 систем, створені небанківськими установами;
10 внутрішньобанківських систем переказу.

Розподіл сум переказів, здійснених через системи переказу
коштів, створених резидентами, в меж ах України, %
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Діяльність в Україні систем переказу коштів,
створених нерезидентами
І півріччя 2019
Станом на 01.07.2019 в Україні надавали послуги 6 систем переказу коштів, створених нерезидентами:
3 системи з США, по 1 - з Грузії, Канади, Азербайджану.
Всього за І півріччя 2019 за допомогою систем, створених нерезидентами, було переказано:

в Україну
– 1 040,4 млн дол. США (в екв.)
за меж і України – 165,6 млн дол. США (в екв.)
в меж ах України –
23,4 млн грн. або 0,8 млн дол. США (екв.)
Розподіл сум транскордонних переказів, здійснених через системи,
створені нерезидентами, у розрізі систем переказу коштів
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