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Greiðslujöfnuður við útlönd og erlend staða 

þjóðarbúsins á fjórða ársfjórðungi 2013 
 

Á vef Seðlabanka Íslands hafa nú verið birt bráðabirgðayfirlit um 

greiðslujöfnuð við útlönd á fjórða ársfjórðungi 2013 og um stöðu 

þjóðarbúsins í lok ársfjórðungsins.
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Viðskiptajöfnuður mældist hagstæður um 11,1 ma.kr. á 

ársfjórðungnum samanborið við 54,6 ma.kr. fjórðunginn á undan. 

Afgangur á vöruskiptum við útlönd nam 23,9 ma.kr. en 

þjónustujöfnuður var neikvæður um 3,6 ma.kr. Jöfnuður þáttatekna
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mældist neikvæður um 9,1 ma.kr. Viðskiptajöfnuður án áhrifa 

innlánsstofnana í slitameðferð var hagstæður um 20,1 ma.kr. 

samanborið við 63,2 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 5,7 ma.kr. Neikvæð áhrif innlánsstofnana í 

slitameðferð á þáttatekjujöfnuð nema 8,9 ma.kr.  Jöfnuður þáttatekna 

án áhrifa þeirra er því óhagstæður um 0,2 ma.kr. 

 

Erlendar eignir þjóðarbúsins námu 4.698 ma.kr. í lok ársfjórðungsins 

en skuldir 12.230 ma.kr. Hrein staða við útlönd var því neikvæð um 

7.532 ma.kr. og lækka nettóskuldir um 115 ma.kr. á milli ársfjórðunga. 

Að frátöldum innlánsstofnunum í slitameðferð námu eignir 

þjóðarbúsins 2.735 ma.kr. og skuldir 2.949 ma.kr. og var hrein staða 

þá neikvæð um 214 ma.kr. og lækka nettóskuldir um 41 ma.kr. á milli 

ársfjórðunga. 

 

Breytingar á aðferðafræði á næsta ári 

Fyrirhuguð breyting á aðferðafræði og birting á hagtölunum 

samkvæmt henni verður í september næstkomandi en ekki júní eins og 

greint var frá við síðustu birtingu á greiðslujöfnuði. Þetta er gert til að 

gæta samræmis við hagtölur vöru- og þjónustuviðskipta ásamt 

þjóðhagsreikningum sem Hagstofa Íslands hefur umsjón með. Nánar 

verður gerð grein fyrir áhrifum breytinganna á hagtölurnar síðar en 

yfirlit um breytingarnar má finna í viðauka 8 í nýja staðlinum
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1
 Sjá Hagtölur á http://www.sedlabanki.is 

2
 Að meðtöldum rekstrarframlögum 

3
 Balance of Payments and International Investment Position Manual, 6th Edition. 

Appendix 8. http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/appx8.pdf  

http://www.sedlabanki.is/
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/appx8.pdf


Undirliggjandi erlend staða  

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

greining á undirliggjandi erlendri stöðu þjóðarbúsins.  

 
Tafla 1. Ársfjórðungslegur greiðslujöfnuður við útlönd í milljörðum króna á verðlagi 

hvers tíma 

 

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

Viðskiptajöfnuður  -20,6 13,0 -8,8 54,6 11,1 

 

Vöruskiptajöfnuður  28,4  26,6  -1,5  20,4  23,9  

 

Þjónustujöfnuður  -10,8  -0,2  19,5  46,7  -3,6  

 

Þáttatekjujöfnuður og framlög, 

nettó  -38,3  -13,5  -26,8  -12,4  -9,1  

Fjármagnsjöfnuður 28,7 -52,1 -25,2 -69,2 -60,7 

Fjármagnshreyfingar án forða 11,5  -62,0  -42,4  -75,1  -30,3  

 

Erlendar eignir, nettó 98,0  -63,5  -35,3  4,7  -55,6  

 

Erlendar skuldir, nettó -86,5  1,5  -7,0  -79,8  25,3  

   Gjaldeyrisforði (- aukning) 17,2  9,9  17,1  5,9  -30,4  

Skekkjur og vantalið, nettó -8,1 39,1 34,0 14,5 49,6 

       Liðir til skýringar: 

     Viðskiptajöfnuður án áhrifa  -6,9 24,5 3,1 63,2 20,0 

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 gagnasöfnun og upplýsingavinnslusviði Seðlabanka 

Íslands í síma 569-9600.  

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

Erlendar eignir, alls  4.870 4.733 4.698 4.745 4.698 

Bein fjárfesting erlendis 1.587 1.507 1.491 1.503 1.461 

Erlend markaðsverðbréf 1.073 1.086 1.117 1.201 1.233 

Aðrar fjáreignir en forði 1.669 1.635 1.603 1.563 1.516 

Gjaldeyrisforði 540 505 486 478 487 

Erlendar skuldir, alls  13.113 12.707 12.518 12.392 12.230 

Bein fjárfesting á Íslandi 1.337 1.279 1.272 1.250 1.239 

Innlend markaðsverðbréf 1.510 1.474 1.418 1.248 1.200 

Aðrar erlendar skuldir 10.266 9.954 9.828 9.894 9.791 

Hrein staða við útlönd   -8.244 -7.975 -7.820 -7.647 -7.532 

      Liðir til skýringar: 

     Hrein staða við útlönd án 

innláns- 

     stofnana í slitameðferð -483 -415 -381 -255 -214 


