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Viðskiptaafgangur var 51 ma.kr. á fjórða 

ársfjórðungi 2019 – hrein staða við útlönd 

jákvæð um 667 ma.kr.  
 

 
Á fjórða ársfjórðungi 2019 var 51 ma.kr. afgangur á viðskiptajöfnuði 

við útlönd samanborið við 62,9 ma.kr. afgang ársfjórðunginn á undan. 

Halli á vöruskiptajöfnuði var 11,8 ma.kr. en afgangur á þjónustujöfnuði 

var 55,7 ma.kr. Frumþáttatekjur skiluðu 9,8 ma.kr. afgangi en 

rekstrarframlög 2,6 ma.kr. halla (sjá töflu).  

 

Þetta kemur fram í nýbirtum upplýsingum á vef Seðlabanka Íslands sem 

sýna bráðabirgðayfirlit yfir greiðslujöfnuð við útlönd á fjórða 

ársfjórðungi 2019 og erlenda stöðu þjóðarbúsins í lok ársfjórðungsins.1 

 

Viðskiptaafgangurinn er 46,1 ma.kr. hærri en á sama ársfjórðungi árið 

áður. Það skýrist af umtalsvert hagstæðari vöruviðskiptum eða sem 

nemur 25,8 ma.kr. Að sama skapi voru þjónustuviðskipti hagstæðari 

sem nemur 19,4 ma.kr. Þar af voru 10 ma.kr. vegna hærri þjónustutekna 

og 9,4 ma.kr. vegna lægri þjónustugjalda.2 Frumþáttatekjur voru 

hinsvegar óhagstæðari um 3,5 ma.kr. en rekstrarframlög hagstæðari um 

4,4 ma.kr.  

 

Viðskiptaafgangur fyrir árið 2019 í heild nam 172,5 ma.kr. samanborið 

við 85,6 ma.kr. fyrir árið á undan. Halli á vöruskiptajöfnuði var 99 

ma.kr. en afgangur á þjónustujöfnuði var 239 ma.kr. Frumþáttatekjur 

skiluðu 54,7 ma.kr. afgangi en rekstrarframlög 22,3 ma.kr. halla. 

 

Hrein staða við útlönd var jákvæð um 667 ma.kr. eða 22,5% af vergri 

landsframleiðslu (VLF) og batnaði um 84 ma.kr. eða 2,8% af VLF á 

fjórðungnum. Erlendar eignir þjóðarbúsins námu 3.900 ma.kr. í lok 

ársfjórðungsins en skuldir 3.233 ma.kr. Hrein fjármagnsviðskipti bættu 

erlenda stöðu þjóðarbúsins um 52 ma.kr. á fjórðungnum og munar þar 

mest um niðurgreiðslur skuldabréfa innlánsstofnana sem nema tæpum 

63 ma.kr. Erlendar eignir lækkuðu í heildina um 25 ma.kr. vegna fjár-

magnsviðskipta en skuldir lækkuðu um 77 ma.kr. Gengis- og 

                                                 
1 Sjá töflur um greiðslujöfnuð og erlenda stöðu þjóðarbúsins í talnaefni í Hagtölum á 

www.sedlabanki.is 
2 Sjá á vef Hagstofunnar.   

https://www.sedlabanki.is/hagtolur/talnaefni/
https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/utanrikisverslun/voru-og-thjonustuvidskipti-a-4-arsfjordungi-2019-bradabirgdatolur/


verðbreytingar höfðu jákvæð áhrif á erlenda stöðu þjóðarbúsins um 43 

ma.kr., einkum vegna mikilla verðhækkana á erlendum 

verðbréfamörkuðum, sem voru 8,3% á ársfjórðungnum. Gengi krón-

unnar lækkaði um 0,6% gagnvart helstu gjaldmiðlum miðað við 

gengisskráningarvog.  

 

Hagtölurnar hafa verið endurskoðaðar aftur til fyrsta ársfjórðungs ársins 

2016. Um reglulega endurskoðun samkvæmt endurskoðunaráætlun er 

að ræða.3 Áhrifa endurskoðunarinnar gætir helst í fjármagnsjöfnuði og 

erlendri stöðu þjóðarbúsins. Mest eru áhrifin á þriðja ársfjórðungi 2019 

en hrein staða við útlönd sem nú er birt fyrir ársfjórðunginn er um 130 

ma.kr. veikari en við síðustu birtingu í desember sl. Helstu ástæður 

breytingarinnar eru nýjar upplýsingar um skuldir innlendra fyrirtækja, 

en áhrifa gætir bæði í hlutabréfum og lánaskuldum.  

 

 
Tafla 1. Ársfjórðungslegur greiðslujöfnuður (ma.kr.)  

 

 2018/4 2019/1 2019/2 2019/3 2019/4 

Viðskiptajöfnuður  4,9 43,3 15,3 62,9 51,0 

Vöruskiptajöfnuður  -37,6 2,7 -42,6 -47,2 -11,8 

Þjónustujöfnuður  36,3 29,6 51,4 102,4 55,7 

Jöfnuður frumþáttatekna 13,3 18,0 13,3 13,6 9,8 

Rekstrarframlög, nettó -7,1 -7,0 -6,8 -5,9 -2,6 

Jöfnuður fjárframlaga -0,7 -0,4 -0,5 -0,4 -0,6 

Fjármagnsjöfnuður 36,5 96,9 -44,2 103,4 52,5 

Bein fjárfesting -3,9 28,7 26,6 8,7 28,6 

Verðbréf 112,9 25,8 -102,0 95,1 78,0 

Afleiður 2,6 0,1 1,7 0,4 0,3 

Önnur fjárfesting -85,2 49,3 -34,8 -6,5 -59,9 

Gjaldeyrisforði 10,1 -7,0 64,3 5,7 5,5 

Skekkjur og vantalið, nettó 32,3 54,0 -59,1 41,0 2,1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                 
3 Sjá, lýsigögn fyrir greiðslujöfnuð á heimasíðu Seðlabankans, bls 18. 

https://www.sedlabanki.is/library/Fylgiskjol/Hagtolur/Fjarmalafyrirtaeki/Lysigogn/Greidslujofnudur.pdf


 

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

 

 

Staða í lok 2019/3 
Fjármagns-

jöfnuður 
Gengis- og 

verðbreytingar 
Aðrar 

breytingar 
Staða í lok 

2019/4 

Erlendar eignir, alls  3.858 -25 63 4 3.900 

Bein fjárfesting  792 20 5 9 826 

Verðbréf 1.690 1 67 0 1.758 

Afleiður* 11 0 0 1 12 

Önnur fjárfesting 539 -52 0 -5 482 

Gjaldeyrisforði 826 6 -9 -1 822 

Erlendar skuldir, alls  3.275 -77 19 16 3.233 

Bein fjárfesting  1.188 -8 -4 8 1.183 

Verðbréf 1.381 -77 31 2 1.337 

Afleiður* 8 0 -4 0 4 

Önnur fjárfesting 698 8 -4 6 708 

Hrein staða þjóðarbúsins 584 52 43 -12 667 

% af VLF 19,7% 1,8% 1,5% -0,4% 22,5% 

 

 
*Aðrar breytingar eru taldar undir gengis- og verðbreytingum fyrir afleiður. 

 

Nánari upplýsingar veitir Ríkarður Bergstað Ríkarðsson hjá 

gagnasöfnun og upplýsingavinnslu Seðlabanka Íslands í síma 569-9600.  


