DESTAQUE ESTATÍSTICO nº9/2020
Balança de Pagamentos de 3º trimestre 2020
O Banco Central de S. Tomé e Príncipe (BCSTP) divulga hoje no
seu Web Site, os dados provisórios da Estatística da Balança de
Pagamentos referente ao 3º trimestre de 2020.

Até Setembro de 2020, a balança corrente e de capital

As entradas de donativos e de rendimento de recursos

registaram um défice de 42,8 milhões de USD,

naturais explicam o incremento de 56,4%, em relação

traduzindo-se em melhoria de 22,1% relativamente ao

ao período homólogo, o saldo agregado das balanças

período homólogo (Gráfico nº 1). Esta melhoria resulta

de rendimento primário e secundário de 33,1 milhões

dos excedentes registados nos saldos do rendimento

de USD.

secundário e da balança de capital.

No que toca a balança financeira, esta registou um défice

De realçar que, até ao período em análise, a balança de

de 26,1 milhões de USD, o que equivale a um aumento

bens registou um saldo negativo de 78,2 milhões de

de 63% face ao período homólogo (Gráfico nº2). Este

USD, o que corresponde a uma redução de défice em

resultado é, em grande medida, justificado pelo aumento

10%, resultante do aumento das exportações (23,5%) e

do investimento das empresas petrolíferas no país (17,5

da redução das importações (8%). A balança de

milhões de USD), do desembolso (16,5 milhões de USD)

serviços, por sua vez, observou-se um défice de 12,9

do Fundo Monetário Internacional (FMI) no quadro de

milhões de USD, enquanto no mesmo período do ano

Assistência Financeira de Emergência Rápida - COVID 19

transacto foi de apenas 1 milhão de USD. Esta

e do acordo de facilidade de crédito alargado,

deterioração é justificada essencialmente pela

respectivamente.

diminuição das receitas de turismo em cerca de 15
milhões de USD.

Gráfico nº2: Desagregação das rubricas da Balança Financeira

Gráfico nº1: Evolução das componentes da Balança Corrente e de Capital
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