
Nr. 27/2013 

2. september 2013 

 

Greiðslujöfnuður við útlönd og erlend staða 

þjóðarbúsins á öðrum ársfjórðungi 2013 
 

Á vef Seðlabanka Íslands hafa nú verið birt bráðabirgðayfirlit um 

greiðslujöfnuð við útlönd á öðrum ársfjórðungi 2013 og um stöðu 

þjóðarbúsins í lok ársfjórðungsins.
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Viðskiptajöfnuður mældist óhagstæður um 10,7 ma.kr. á 

ársfjórðungnum samanborið við 3,9 ma.kr. hagstæðan  jöfnuð 

fjórðunginn á undan. Halli  á vöruskiptum við útlönd var 2,2 ma.kr. en 

afgangur af  þjónustuviðskiptum var 20,1 ma.kr. Jöfnuður þáttatekna 

var  neikvæður um 28,6 ma.kr. Viðskiptajöfnuður án áhrifa 

innlánsstofnana í slitameðferð var hagstæður um 0,5 ma.kr. 

samanborið við hagstæðan jöfnuð er nam 15,4 ma.kr. fjórðunginn á 

undan. 

 

Halli á þáttatekjum er eins og áður að miklu leyti vegna 

innlánsstofnana í slitameðferð. Reiknuð gjöld vegna þeirra námu 16,5 

ma.kr.  og tekjur um 5,3 ma.kr. Neikvæð áhrif innlánsstofnana í 

slitameðferð á þáttatekjujöfnuð nema 11,3 ma.kr.  Jöfnuður þáttatekna 

án áhrifa þeirra er því óhagstæður um 17,4 ma.kr. 

 

Erlendar eignir þjóðarbúsins námu 4.671 ma.kr. í lok ársfjórðungsins 

en skuldir 12.556 ma.kr. Hrein staða við útlönd var því neikvæð um 

7.885 ma.kr. og lækka nettóskuldir um 164 ma.kr. á milli ársfjórðunga. 

Að frátöldum innlánsstofnunum í slitameðferð námu eignir 

þjóðarbúsins 2.633 ma.kr. og skuldir 3.097 ma.kr. og var hrein staða 

þá neikvæð um 464 ma.kr. og lækka nettóskuldir um 21,5 ma.kr. 

ma.kr. á milli ársfjórðunga. 

 

Undirliggjandi erlend staða  

Athygli er vakin á því að í dag er einnig birt á vef Seðlabanka Íslands 

greining á undirliggjandi  erlendri stöðu þjóðarbúsins. 
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Tafla 1. Ársfjórðungslegur greiðslujöfnuður við útlönd í milljörðum króna á verðlagi 

hvers tíma 

 

  
2012, II 2012, III 2012, IV 2013, I 2013, II 

Viðskiptajöfnuður  -58,3 30,3 -21,3 3,9 -10,7 

 

Vöruskiptajöfnuður  7,4 23,0 28,4 25,6 -2,2 

 

Þjónustujöfnuður  6,6 35,0 -10,8 -0,2 20,1 

 

Þáttatekjujöfnuður og framlög, 

nettó  -72,3 -27,7 -39,0 -21,6 -28,6 

Fjármagnsjöfnuður 61,4 -74,1 26,6 -45,2 -9,7 

Fjármagnshreyfingar án forða -18,2 -398,5 9,4 -55,1 -26,8 

 

Erlendar eignir, nettó 265,6 -399,2 95,0 -55,7 -29,8 

 

Erlendar skuldir, nettó -283,7 0,7 -85,7 0,5 3,0 

   Gjaldeyrisforði (- aukning) 79,6 324,5 17,2 9,9 17,1 

Skekkjur og vantalið, nettó -3,1 43,8 -5,2 41,3 20,4 

       Liðir til skýringar: 

     Viðskiptajöfnuður án áhrifa  -22,6 50,6 -7,5 15,4 0,5 

gömlu bankanna  

      
 

Tafla 2. Erlend staða þjóðarbúsins í lok ársfjórðungs á verðlagi hvers tíma 

 

 

 

 

Nánari upplýsingar veita Ríkarður Bergstað Ríkarðsson og Pétur Örn 

Sigurðsson á upplýsingasviði Seðlabanka Íslands í síma 569-9600.  

 
2012, II 2012, III 2012, IV 2013, I 2013, II 

Erlendar eignir, alls  4.314 4.436 4.835 4.664 4.671 

Bein fjárfesting erlendis 1.578 1.602 1.569 1.454 1.460 

Erlend markaðsverðbréf 868 902 1.073 1.086 1.115 

Aðrar fjáreignir en forði 1.016 1.400 1.653 1.620 1.610 

Gjaldeyrisforði 852 533 540 505 486 

Erlendar skuldir, alls  13.421 13.352 13.116 12.714 12.556 

Bein fjárfesting á Íslandi 1.676 1.712 1.350 1.295 1.326 

Innlend markaðsverðbréf 2.265 2.014 1.500 1.464 1.405 

Aðrar erlendar skuldir 9.479 9.626 10.266 9.954 9.826 

Hrein staða við útlönd   -9.107 -8.915 -8.281 -8.049 -7.885 

      Liðir til skýringar: 

     Hrein staða við útlönd án 

innláns- 

     stofnana í slitameðferð -929 -1.143 -520 -485 -464 


