DESTAQUE ESTATÍSTICO nº8/2018
Balança de Pagamentos de 2017
O Banco Central de S. Tomé e Príncipe (BCSTP) divulga hoje
no seu Web Site, a Estatística da Balança de Pagamentos
relativa ao ano de 2017.

De acordo com estas estatísticas o saldo da balança

A balança financeira apresentou um saldo de 48,3

corrente ascendeu a 73,1 milhões de USD traduzindo

milhões de USD, o que traduz uma redução de défice

sobretudo o agravamento do défice das balanças de

em 27,4 % (Gráfico3) face ao ano de 2016, explicada

bens e de serviços em 14,5%, no seu conjunto

essencialmente pela redução dos activos líquidos do

(Gráfico1), determinado sobretudo pelo aumento das

país sobre o exterior em 9,5 milhões de USD e pelo

importações de bens em 7,1% e pela diminuição das

decréscimo dos outros investimentos não residentes

exportações de serviços em cerca de 7,7%.

em 5,4 milhões de USD.

Com efeito, o saldo conjunto da balança corrente e de

Importa ressalvar que, a redução do défice da balança

capital registou um défice de 43,4 milhões de USD,

financeira ocorreu num contexto de acréscimo do

superior em 36,7% (Gráfico2) em relação ao observado

investimento directo estrangeiro na ordem de 17,7

em 2016.

milhões de USD.
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Gráfico nº1: Evolução das componentes da
balança corrente

Gráfico nº2: Evolução da Balança corrente e de
capital
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Gráfico nº3: Evolução das compenentes da balança financeira
60

Milhões de dólares

40
20
Investimento directo
0

Investimento de carteira
Outros Investimentos

-20

Activos de Reserva
-40

Balança financeira

-60
-80
2013

2014

2015

2016

2017

Dados para consulta disponíveis em: bcstp.st
Data de Publicação: 18/05/2018
Banco Central de S. Tomé e Príncipe

