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Greiðslujöfnuður og erlend staða þjóðarbúsins 

á þriðja ársfjórðungi 20141 
 

Á vef Seðlabanka Íslands hafa nú verið birt bráðabirgðayfirlit um 

greiðslujöfnuð við útlönd á þriðja ársfjórðungi 2014 og um stöðu 

þjóðarbúsins í lok ársfjórðungsins.
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Viðskiptajöfnuður mældist hagstæður um 48 ma.kr. á ársfjórðungnum 

samanborið við 5,6 ma.kr. hagstæðan jöfnuð fjórðunginn á undan. 

Vöruskiptajöfnuður var óhagstæður sem nemur 9,9 ma.kr. en 

þjónustujöfnuður hagstæður um 80,2 ma.kr. Jöfnuður frumþáttatekna 

mældist neikvæður um 17,7 ma.kr. og rekstrarframlög voru neikvæð 

um  4,5 ma.kr. Viðskiptajöfnuður án áhrifa innlánsstofnana í 

slitameðferð var hagstæður um 57,4 ma.kr. samanborið við 15,6 ma.kr. 

fjórðunginn á undan. 

 

Halli á þáttatekjum er eins og áður að miklu leyti vegna 

innlánsstofnana í slitameðferð. Reiknuð gjöld vegna þeirra námu 14,6 

ma.kr. og tekjur um 5,2 ma.kr. Neikvæð áhrif innlánsstofnana í 

slitameðferð á þáttatekjujöfnuð nema 9,4 ma.kr. Halli á þáttatekjum án 

áhrifa þeirra er því um 8,4 ma.kr. 

 

Erlendar eignir þjóðarbúsins námu 5.673 ma.kr. í lok ársfjórðungsins 

en skuldir 13.293 ma.kr. Hrein staða við útlönd var því neikvæð um 

7.620 ma.kr. og hækka nettóskuldir um 154 ma.kr. á milli 

ársfjórðunga. Að frátöldum innlánsstofnunum í slitameðferð námu 

eignir þjóðarbúsins 3.713 ma.kr. og skuldir 3.823 ma.kr. Hrein staða 

var því neikvæð um 110 ma.kr. og lækkuðu nettóskuldir um tæpa 82 

ma.kr. á ársfjórðungnum. Í töflu 2 er rakin þróun helstu eigna- og 

skuldaliða á ársfjórðungum og eru breytingar sundurgreindar í 

viðskipti í fjármagnsjöfnuði, gengis- og verðbreytingar og aðrar 

breytingar. Áhrif vegna gengisbreytinga voru töluverð og sem dæmi 

lækkaði gengi krónunnar um tæplega 7,5% gagnvart Bandaríkjadal, 

rúm 2% gagnvart sterlingspundi en hækkaði aftur á móti um tæpt 1% 

gagnvart evru. Hins vegar varð lítil lækkun á verði erlendra hluta- og 

skuldabréfa. Samanlögð áhrif gengis- og verðbreytinga leiddu til lakari 

stöðu sem nam 177 ma.kr. en á ársfjórðungnum hækkuðu erlendar 
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eignir um 159 ma.kr. og erlendar skuldir hækkuðu um 336 ma.kr. 

Hrein viðskipti leiddu aftur á móti til hækkunar á eignum um 40 ma.kr. 

og hækkunar á skuldum um 33 ma.kr. en hrein erlend staða 

þjóðarbúsins batnaði um 7 ma.kr. vegna þeirra. Aðrar breytingar á 

eignum og skuldum leiddu til bættrar niðurstöðu sem nam 17 ma.kr. 

 

Undirliggjandi erlend staða  

Athygli er vakin á því að í dag er greining á undirliggjandi erlendri 

stöðu þjóðarbúsins einnig birt á vef Seðlabanka Íslands.  

 

 
Tafla 1. Ársfjórðungslegur greiðslujöfnuður (ma.kr.) 

 
2013, III 2013, IV 2014, I 2014, II 2014, III 

Viðskiptajöfnuður  63,5 21,5 -4,4 5,6 48,0 

Vöruskiptajöfnuður  3,3 9,4 -1,2 -13,8 -9,9 

Þjónustujöfnuður  69,9 19,3 15,8 33,1 80,2 

Jöfnuður frumþáttatekna -5,5 -3,6 -14,6 -9,4 -17,7 

Rekstrarframlög, nettó -4,2 -3,6 -4,4 -4,2 -4,5 

Jöfnuður fjárframlaga -0,4 -0,3 -0,6 -0,2 -0,3 

Fjármagnsjöfnuður 75,7 11,0 30,7 35,7 6,9 

Bein fjárfesting 0,5 10,0 7,3 -25,2 -75,9 

Verðbréf 36,1 28,3 30,8 5,6 -115,1 

Afleiður 0,7 0,2 0,5 0,2 -0,5 

Önnur fjárfesting 45,0 -58,9 2,1 43,4 141,7 

Gjaldeyrisforði -6,6 31,4 -10,0 11,8 56,7 

Skekkjur og vantalið, nettó 12,6 -10,2 35,7 30,3 -40,8 

      Liðir til skýringar: 

     
Viðskiptajöfnuður án  

     
áhrifa gömlu bankanna  72,1 30,4 4,2 15,6 57,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tafla 2. Breyting á erlendri stöðu þjóðarbúsins milli ársfjórðunga (ma.kr.) 
 

 

Staða í lok 
Q2 2014 

Fjármagns-
jöfnuður 

Gengis- og 
verðbreytingar 

Aðrar 
breytingar 

Staða í lok 
Q3 2014 

Erlendar eignir, alls  5.442 40 159 33 5.673 

Bein fjárfesting  2.137 -44 41 55 2.188 

Verðbréf 1.274 13 54 3 1.344 

Afleiður 2 -1 2 1 4 

Önnur fjárfesting 1.549 14 44 -14 1.593 

Gjaldeyrisforði 481 57 19 -11 544 

Erlendar skuldir, alls  12.908 33 336 16 13.293 

Bein fjárfesting  1.982 32 38 19 2.071 

Verðbréf 5.586 128 170 4 5.889 

Afleiður 6 0 0 3 9 

Önnur fjárfesting 5.334 -128 128 -10 5.325 

Hrein staða við útlönd  -7.466 7 -177 17 -7.620 

 
     

Liðir til skýringar: 

     Hrein staða við útlönd án 

innláns- 

     
stofnana í slitameðferð -192 49 25 7 -110 

 

 

 

Nánari upplýsingar veita Ríkarður Bergstað Ríkarðsson og Pétur Örn 

Sigurðsson á upplýsingasviði Seðlabanka Íslands í síma 569-9600.  


