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2016 M. GRUODŽIO MĖN. LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKĖJIMŲ BALANSAS
(pagrindinių balanso rodiklių apžvalga)
Einamoji sąskaita. 2016 m. gruodžio mėn. šalies mokėjimų balanse užfiksuoti pertekliniai
paslaugų ir antrinių pajamų balansai lėmė perteklinio 104,5 mln. eurų einamosios sąskaitos balanso
(ESB) susidarymą. Išankstiniais vertinimais, 2016 m. spalio–gruodžio mėn. ESB perteklius sudarė
572,1 mln. eurų, arba 5,7 procento BVP, o 2016 m. sausio–gruodžio mėn. ESB perteklius – 128,2 mln.
eurų, arba 0,3 procento BVP.
ESB ir jį sudarantys balansai
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Prekės. Užsienio prekybos deficitas nagrinėjamu laikotarpiu sudarė 191 mln. eurų. Palyginti su
lapkričio mėn., jis padidėjo 193,9 mln. eurų, kadangi prekių importas padidėjo 7,6, o eksportas sumažėjo
2,1 procento. 2016 m. sausio–gruodžio mėn., palyginti su 2015 m. atitinkamu laikotarpiu, prekybos
balanso deficitas sumažėjo 319,9 mln. eurų. Prekių eksportas ir importas lyginamuoju laikotarpiu
sumažėjo atitinkamai 2,2 ir 3,3 proc.
Paslaugos. Paslaugų balanso perteklius sudarė 181,9 mln. eurų. Palyginti su praėjusiu mėnesiu,
jis padidėjo 6,4 mln. eurų. Paslaugų eksportas ir importas padidėjo atitinkamai 8 ir 10 procentų.
Pirminės pajamos. Bendrasis pirminių pajamų balanso deficitas sudarė 17,1 mln. eurų. Palyginti
su lapkričio mėn., jis sumažėjo 14,1 mln. eurų, arba 45,1 procento. Deficitiniai investicijų pajamų
(72,5 mln. Eur) ir darbo pajamų (5,1 mln. Eur) balansai susidarė dėl išmokų nerezidentams, kurios buvo
didesnės nei iš nerezidentų gautos įplaukos.
Antrinės pajamos. Antrinių pajamų balanso perviršis sudarė 130,7 mln. eurų, lapkričio mėn.
antrinių pajamų balansas buvo 65,5 mln. eurų. 2016 m. sausio–gruodžio mėn., palyginti su 2015 m.
atitinkamu laikotarpiu, antrinių pajamų balanso perviršis sumažėjo 146,4 mln. eurų, arba 15,9 procento.
Pagrindinė šio perviršio mažėjimo priežastis – sumažėję pervedimai iš Europos Sąjungos (ES) paramos
fondų. 2016 m. sausio–gruodžio mėn., palyginti su 2015 m. atitinkamu laikotarpiu, Lietuvos gautos ES
paramos lėšos sumažėjo 111,4 mln. eurų, arba 23,8 procento. Pervedimai iš ES paramos fondų gruodžio
mėn. sudarė 66,2 mln. eurų, o apskaičiuotos Lietuvos įmokos (PVM ir bendromis nacionalinėmis
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pajamomis grindžiami ES nuosavi ištekliai) į ES biudžetą – 45,4 mln. eurų. Privačių asmenų pervedimai iš
užsienio sudarė 94,1 mln., o privačių asmenų pervedimai iš Lietuvos – 36,4 mln. eurų.
Kapitalo sąskaita. Kapitalo sąskaitos perteklinis balansas (85,1 mln. Eur) susidarė dėl gautų
kapitalo pervedimų investiciniams projektams finansuoti.
Finansinė sąskaita. Finansinės sąskaitos (neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų) grynųjų
investicijų neigiamo 988,7 mln. eurų srauto susidarymą nulėmė neigiami grynieji kitų investicijų
(1,1 mlrd. Eur) srautai. Grynosios kitos investicijos sumažėjo dėl gerokai augusių įsipareigojimų
nerezidentams (1,3 mlrd. Eur) ir tik nedaug padidėjusio finansinio turto (198,4 mln. Eur). Grynųjų
tiesioginių investicijų neigiamas srautas susidarė dėl 15,9 mln. eurų sumažėjusio finansinio turto ir
23 mln. eurų padidėjusių įsipareigojimų nerezidentams. Grynųjų portfelinių investicijų teigiamas srautas
susidarė dėl augusių investicijų į nerezidentų skolos priemones (225,7 mln. Eur).
Investicijų srautai
Mln. Eur
2016 m. gruodžio mėn.
Bendras investicijų srautas (neįskaitant
oficialiųjų tarptautinių atsargų)

Grynosios investicijos
2016 m. lapkričio mėn.

2015 m. gruodžio mėn.

–988,7

232,5

–412,2

Tiesioginės investicijos

–38,8

31,3

–57,4

Portfelinės investicijos

191,7

392,1

179,9

0,3

–13,6

5,6

–177,4

–540,2

Išvestinės finansinės priemonės ir
darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai

Kitos investicijos
–1.141,9
Lentelėje eilučių suma dėl apvalinimo gali nesutapti su bendru investicijų srautu.
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