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Greiðslujöfnuður við útlönd og erlend staða 

þjóðarbúsins á öðrum ársfjórðungi 2012 
 

Á vef Seðlabanka Íslands hafa nú verið birt bráðabirgðayfirlit um 

greiðslujöfnuð við útlönd á öðrum ársfjórðungi 2012 og um stöðu 

þjóðarbúsins í lok ársfjórðungsins.
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Viðskiptajöfnuður mældist óhagstæður um 49,6 ma.kr. á 

ársfjórðungnum samanborið við 47,1 ma.kr. fjórðunginn á undan. 

Afgangur af vöruskiptum við útlönd var 12,8 ma.kr. og 12 ma.kr. á 

þjónustuviðskiptum. Jöfnuður þáttatekna var hinsvegar neikvæður um 

74,4 ma.kr. Viðskiptajöfnuður án áhrifa innlánsstofnana í slitameðferð 

var óhagstæður um 14 ma.kr. samanborið við 16,7 ma.kr. fjórðunginn 

á undan. 

 

Halli á þáttatekjum er eins og áður að miklu leyti vegna 

innlánsstofnana í slitameðferð. Reiknuð gjöld vegna þeirra námu 28,7 

ma.kr. og tekjur voru neikvæðar um 7 ma.kr. Neikvæðar tekjur má 

rekja til neikvæðrar endurfjárfestingar í erlendum félögum en tap varð 

á rekstrinum á fjórðungnum. Neikvæð áhrif innlánsstofnana í 

slitameðferð á þáttatekjujöfnuð nema 35,7 ma.kr. Jöfnuður þáttatekna 

án áhrifa þeirra er því óhagstæður um 38,7 ma.kr. 

 

Erlendar eignir þjóðarbúsins námu 4.215 ma.kr. í lok ársfjórðungsins 

en skuldir 13.505 ma.kr. Hrein staða við útlönd var því neikvæð um 

9.290 ma.kr. og hækka nettóskuldir um 144 ma.kr. á milli 

ársfjórðunga. Að frátöldum innlánsstofnunum í slitameðferð námu 

eignir þjóðarbúsins 2.583 ma.kr. og skuldir 3.639 ma.kr. og var hrein 

staða þá neikvæð um 1.056 ma.kr. og hækka nettóskuldir um 177 

ma.kr. á milli ársfjórðunga. 

 

Bein erlend fjárfesting 

Flest fyrirtæki í beinni fjárfestingu hafa lokið við uppgjör ársins 2011 

og hafa tölur ársins verið endurskoðaðar miðað við nýjustu 

upplýsingar frá þeim. Tölur fyrir fjármunaeign innlendra aðila erlendis 

voru endurskoðaðar frá árslokum 2010. Eign innlendra aðila í 

erlendum eignarhaldsfélögum var endurskoðuð til lækkunar en 

lánakröfur á erlend eignarhaldsfélög voru endurskoðaðar til hækkunar. 

Samanlögð áhrif endurskoðunar á fjármunaeign innlendra aðila 

erlendis er til hækkunar.  
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 Sjá Hagtölur á http://www.sedlabanki.is 

http://www.sedlabanki.is/


Bráðabirgðatölur fyrir landa- og atvinnugreinaskiptingu á flæði beinna 

erlendra fjárfestinga fram til ársins 2011 verða birtar 10. september nk. 

en staða á fjármunaeign fyrir árið 2011 var birt í júní sl. (Sjá 

http://www.sedlabanki.is/?PageID=291).   

 

Erlend verðbréfaeign 

Erlend verðbréfaeign innlendra aðila hefur verið endurmetin með 

hliðsjón af niðurstöðum úr árlegri könnun á landaskiptingu erlendrar 

verðbréfaeignar milli landa (Coordinated Portfolio Investment 

Survey). Niðurstaða könnunarinnar var birt á vef bankans 28. ágúst sl.
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Mest áhrif eru á verðbréfaeign annarra aðila
3
, en hún reyndist rúmum 

30 ma.kr. lægri en áður hafði verið áætlað, sé miðað við stöðu í árslok 

2011.  

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

hvers tíma 

  
2011, II 2011, III 2011, IV 2012, I 2012, II 

Viðskiptajöfnuður  -34,9 9,5 -48,4 -47,1 -49,6 

 

Vöruskiptajöfnuður  17,7 34,3 16,1 18,5 12,8 

 

Þjónustujöfnuður  20,2 28,7 -4,8 -6,4 12,0 

 

Þáttatekjujöfnuður og framlög, 

nettó  -72,7 -53,5 -59,8 -59,2 -74,4 

Fjármagnsjöfnuður -42,6 67,9 28,9 108,6 43,8 

Fjármagnshreyfingar án forða 9,5 164,1 139,1 -13,0 -36,6 

 

Erlendar eignir, nettó 3,4 55,7 349,0 93,7 93,9 

 

Erlendar skuldir, nettó 6,1 108,4 -209,9 -106,7 -130,5 

   Gjaldeyrisforði (- aukning) -52,1 -96,1 -110,1 121,6 80,5 

Skekkjur og vantalið, nettó 77,5 -77,5 19,5 -61,5 5,9 

       Liðir til skýringar: 

     Viðskiptajöfnuður án áhrifa  

gömlu bankanna -13,9 35,6 -24,6 -16,7 -14,0 
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 Sjá Erlend verðbréfaeign innlendra aðila í árslok 2011 

http://www.sedlabanki.is/utgafa-og-raedur/upplysingarit/  
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 Til annarra aðila teljast heimili og fyrirtæki önnur en fjármálafyrirtæki.  

http://www.sedlabanki.is/?PageID=291
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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.  

 
2011, II 2011, III 2011, IV 2012, I 2012, II 

Erlendar eignir, alls  4.575 4.553 4.441 4.679 4.215 

Bein fjárfesting erlendis 1.448 1.402 1.419 1.465 1.527 

Erlend markaðsverðbréf 964 996 922 916 859 

Aðrar fjáreignir en forði 1.335 1.244 1.052 1.321 977 

Gjaldeyrisforði 828 912 1.047 977 852 

Erlendar skuldir, alls  14.267 13.859 13.686 13.825 13.505 

Bein fjárfesting á Íslandi 1.502 1.500 1.543 1.674 1.624 

Innlend markaðsverðbréf 3.130 2.853 2.544 2.303 2.260 

Aðrar erlendar skuldir 9.635 9.507 9.600 9.848 9.621 

Hrein staða við útlönd   -9.692 -9.306 -9.246 -9.146 -9.290 

      Liðir til skýringar: 

     Hrein staða við útlönd án 

innlánsstofnana 

     í slitameðferð -963 -963 -892 -879 -1.056 


