
BALANÇA DE PAGAMENTO- TIMOR LESTE

(em milhao de Dollar Americano)

2009/R 2010/R 2011/P

I. Balança corrente 1,290,001               1,667,068          2,383,940           

Balança corrente excluindo Outros renda primária (370,187)                (443,122)           (856,151)             

A. Bens e Serviços (1,093,947)             (1,250,933)         (1,764,130)          

1. Bens, fob (322,747)                (288,993)           (343,972)             

Crédito, fob 14,565                   28,780              34,050                

Débito, fob (337,313)                (317,773)           (378,022)             

2. Serviços (771,199)                (961,940)           (1,420,158)          

Crédito 51,555                   69,568              65,453                

Transportes 501                        785                   753                    

Viagens e turismo 16,460                   25,670              21,054                

Outros serviços, incluindo serviços governamentais 34,593                   43,113              43,646                

Débito (822,754)                (1,031,508)         (1,485,611)          

Transportes (36,968)                  (38,879)             (39,991)               

Viagens e turismo (58,124)                  (51,589)             (48,532)               

Outros serviços, incluindo serviços governamentais (727,662)                (941,040)           (1,397,089)          

B. Rendimentos 1,933,175               2,438,344          3,621,239           

1. Rendimento de trabalho 105,395                 123,590             118,381              

Crédito 106,881                 125,461             119,816              

Débito (1,486)                    (1,871)               (1,436)                

2. Rendimentos de Investimento 167,592                 204,563             262,767              

Crédito 183,746                 210,955             270,953              

Débito (16,155)                  (6,392)               (8,185)                

3. Outro renda primaria (rendimento do JPDA), crédito1/ 1,660,188               2,110,190          3,240,091           

C. Transferências correntes 450,774                 479,658             526,831              

Crédito 534,858                 581,162             630,148              

Débito (84,085)                  (101,504)           (103,317)             

-                        -                    -                     

II. Balança de capital e de Financeira, excluindo Reservas (1,245,273)             (1,505,534)         (2,287,686)          

A. Balança de capital 27,334                   31,255              26,223                

B. Balança financeira (1,272,607)             (1,536,790)         (2,313,909)          

1. Investimento Directo 49,931                   28,516              47,075                

1.1 Investimento de Timor-Leste no exterior -                        -                    -                     

1.2 Investimento do exterior em Timor Leste 49,931                   28,516              47,075                

2. Investimento de carteira (1,325,146)             (1,508,959)         (2,406,656)          

2.1 Activos ²/ (1,325,146)             (1,508,959)         (2,406,656)          

2.2 Passivos -                        -                    -                     

3. Outro Investimento 2,608                     (56,347)             45,672                

3.1 Activos ² 8,382                     (60,574)             (13,152)               

3.2 Passivos (5,775)                    4,227                58,824                

-                        -                    -                     

III. Resultado Global (I+II) 44,728                   161,534             96,254                

-                        -                    -                     

IV. Erros e omissões (5,233)                    (5,259)               (40,834)               

(as % do comercio total) (1.5)                       (1.5)                   (9.9)                    

-                        -                    -                     

V. Equilíbrio global (III+IV) 39,496                   156,275             55,420                

-                        -                    -                     

VI. Variação na  Res. Internacional  Líq. do BM  (aum = -) (39,496)                  (156,275)           (55,420)               

Por memória
a) Posição dos Activos de reserva 4/ 249,916                 406,192             461,613              

b) variação de activos reservas+ investimento líquido em ativos financeiros do Fundo de 

Riqueza Soberana (Fundo Petrolífero)
               1,364,642           1,665,234             2,462,076 

c) Posição do Fundo de Riqueza Soberana (Fundo Petrolífero) 5,376,626               6,903,997          9,310,326           

/p     Estimativas oficiais preliminares

/1    Inclui rendimento (royalties & impostos) da Área de Exploração Petrolífera Conjunta 

(JPDA), a zona petrolífers explorada conjuntamente por Timor-Leste e pela Austrália

/2    Um sinal '+' significa uma diminuição nos ativos; um sinal '-' significa um aumento destes 

com base no Manual da Balança de Pagamentos , 5º edição (BPM5)

/3    Igual à variação das reservas

/4   Baseado no conceito de Ativos Externos Brutos (SRF)

Notas:

a.   Este representa o primeiro conjunto de estatíticas oficiais da Balança de Pagamentos 

compilado pela Autoridade Bancária e de Pagamentos (ABP) com a assistência técnica do 

Fundo Monetário Internacional (FMI)

b.   Usem-se os metadata associados para ver o conteúdo dos conceitos, fontes e métodos 

utilizados

c.   Os royalties e impostos recebidos por Timor-Leste da atividade de exploração de petróleo 

e gás na JPDA (zona de exploração petrolífera conjunta entre Timor-Leste e a Austrália) são 

tratados como outro rendimento primário. Com este tratamento, reconhe

d.   'Outro rendimento primário' não é uma componente padrão da 5ª edição do Manual da 

Balança de Pagamentos (BPM5) mas faz parte da próxima edição, BPM6. Este tipo de 

rendimentos incluem rendas (rendimento obtido por deixar não-residentes explorarem recu

e.   Importação de bens e investimento direto estrangeiro em 2010 são algumas das 

atividades desenvolvidas por algumas companhias operando na JPDA. Este tratamento das 

importações não é acolhido pelas Alfândegas de Timor-Leste.

f.   'Outros serviços' (serviços governamentais) incluem serviços fornecidos pelas Nações 

Unidas e os donativos recebidos pelo Governo de Timor-Leste


