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Einamosios sąskaitos balansas – vis dar perviršinis
Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2019 m. antrojo ketvirčio mokėjimų balanso duomenis,
kurie rodo, kad:
einamosios sąskaitos balansas (ESB), nors ir sparčiai sumažėjo, bet tebėra perviršinis
(38,2 mln. Eur, arba 0,3 proc. BVP). ESB perviršio sumažėjimą lėmė pirminių pajamų ir
užsienio prekybos balansų deficito padidėjimas, atitinkamai 370,8 ir 213,3 mln. Eur. Šių
deficitų padidėjimą švelnino taip pat padidėję perviršiniai paslaugų ir antrinių pajamų balansai,
dėl jų ESB vis dar yra perviršinis. Prieš metus ESB buvo deficitinis ir sudarė 177,8 mln. Eur,
arba 1,6 proc. BVP (žr. 1 pav.);
kapitalo sąskaitos perviršį (183,1 mln. Eur) lėmė pervedimai, gauti iš Europos Sąjungos
struktūrinių paramos fondų ir skirti investiciniams projektams finansuoti;
grynasis finansinės sąskaitos investicijų srautas tris ketvirčius iš eilės buvo teigiamas ir
sudarė 105,5 mln. Eur, arba 0,9 proc. BVP (žr. 2 pav.). Tai lėmė teigiamas grynasis kitų
investicijų srautas, kuris atsvėrė neigiamą grynąjį portfelinių investicijų srautą;
neigiamas grynasis tarptautinių investicijų balansas antrojo ketvirčio pabaigoje sudarė
13,3 mlrd. Eur, arba 28,5 proc. BVP;
Lietuvos bendroji skola užsieniui antrojo ketvirčio pabaigoje sudarė 34,1 mlrd. Eur, arba
72,9 proc. BVP, o grynoji skola – 6,3 mlrd. Eur, arba 13,6 proc. BVP.
1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai, palyginti
su BVP
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2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų
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Atkreiptinas dėmesys, kad, skaičiuojant 2019 m. antrojo ketvirčio mokėjimų balanso
duomenis, buvo revizuoti ketvirčio ir mėnesio mokėjimų balansų, tarptautinių investicijų
balansų bei skolos užsieniui duomenys nuo 2004 m. pirmojo ketvirčio iki 2019 m. pirmojo
ketvirčio. Einamojoje sąskaitoje labiausiai patikslinti užsienio prekybos (nuo 2010 m. I ketv.),

paslaugų, pirminių ir antrinių pajamų duomenys, o finansinėje sąskaitoje – išvestinių finansinių
priemonių, tiesioginių, portfelinių ir kitų investicijų turto ir įsipareigojimų duomenys.
Išsamius mokėjimų ir tarptautinių investicijų balansų bei skolos užsieniui duomenis galima
rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos srityje.
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