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Greiðslujöfnuður við útlönd og erlend staða 

þjóðarbúsins á fyrsta ársfjórðungi 2014 
 

Á vef Seðlabanka Íslands hafa nú verið birt bráðabirgðayfirlit um 

greiðslujöfnuð við útlönd á fyrsta ársfjórðungi 2014 og um stöðu 

þjóðarbúsins í lok ársfjórðungsins.
1
 

 

Viðskiptajöfnuður mældist óhagstæður um 12,1 ma.kr. á 

ársfjórðungnum samanborið við 11,2 ma.kr. hagstæðan jöfnuð 

fjórðunginn á undan. Afgangur á vöruskiptum við útlönd nam 9,3 

ma.kr. en þjónustujöfnuður var jákvæður um 0,8 ma.kr. Jöfnuður 

þáttatekna
2
 mældist neikvæður um 22,2 ma.kr. Viðskiptajöfnuður án 

áhrifa innlánsstofnana í slitameðferð var óhagstæður um 3,5 ma.kr. 

samanborið við hagstæðan um 20,1 ma.kr. fjórðunginn á undan. 

 

Halli á þáttatekjum er eins og áður að miklu leyti vegna 

innlánsstofnana í slitameðferð. Reiknuð gjöld vegna þeirra námu 14,5 

ma.kr. og tekjur um 6 ma.kr. Neikvæð áhrif innlánsstofnana í 

slitameðferð á þáttatekjujöfnuð nema 8,5 ma.kr. Jöfnuður þáttatekna 

án áhrifa þeirra er því óhagstæður um 13,7 ma.kr. 

 

Erlendar eignir þjóðarbúsins námu 4.638 ma.kr. í lok ársfjórðungsins 

en skuldir 12.101 ma.kr. Hrein staða við útlönd var því neikvæð um 

7.462 ma.kr. og nettóskuldir lækka um 145 ma.kr. á milli ársfjórðunga. 

Að frátöldum innlánsstofnunum í slitameðferð námu eignir 

þjóðarbúsins 2.721 ma.kr. og skuldir 2.915 ma.kr. Hrein staða var því 

neikvæð um 194 ma.kr. og nettóskuldir lækka um 18 ma.kr. á milli 

ársfjórðunga. 

 

Breytingar á stöðlum  

Í september nk. mun Seðlabanki Íslands taka upp nýja staðla fyrir 

hagtölur greiðslujafnaðar og erlenda stöðu þjóðarbúsins. Nýi 

staðallinn, Balance of Payments and International Investment Position 

Manual, 6th edition
3
, kemur í stað fimmtu útgáfunnar sem gefin var út 

árið 1993 og innleidd hér á landi árið 1996. Nánari upplýsingar er að 

finna á hagtölusíðu Seðlabankans
4
.  

 

 

                                                 
1
 Sjá Hagtölur á http://www.sedlabanki.is 

2
 Að meðtöldum rekstrarframlögum 

3
 Sjá, http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm  

4
 Sjá, http://www.sedlabanki.is/hagtolur/breytingar-a-stodlum/  

 

http://www.sedlabanki.is/
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm
http://www.sedlabanki.is/hagtolur/breytingar-a-stodlum/


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 

       

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

Viðskiptajöfnuður  13,0 -8,8 54,7 11,2 -12,1 

 

Vöruskiptajöfnuður  26,7  -1,5  20,4  23,8  9,3  

 

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

 

Þáttatekjujöfnuður og framlög, nettó  -13,4  -26,8  -12,4  -9,0  -22,2  

Fjármagnsjöfnuður -45,5 -24,6 -74,9 -10,6 -60,7 

Fjármagnshreyfingar án forða -55,2  -41,8  -80,9  19,8  -70,2  

 

Erlendar eignir, nettó -54,5  -35,1  -1,1  -5,7  -42,1  

 

Erlendar skuldir, nettó -0,7  -6,6  -79,7  25,5  -28,1  

   Gjaldeyrisforði (- aukning) 9,8  17,1  5,9  -30,4  9,4  

Skekkjur og vantalið, nettó 32,4 33,4 20,2 -0,6 72,8 

       Liðir til skýringar: 

     Viðskiptajöfnuður án áhrifa  24,5 3,1 63,3 20,1 -3,5 

gömlu bankanna  

     

        

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

  

       

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

 Erlendar eignir, alls  4.728 4.693 4.747 4.656 4.638 

 Bein fjárfesting erlendis 1.507 1.491 1.511 1.478 1.481 

 Erlend markaðsverðbréf 1.086 1.117 1.201 1.234 1.220 

 Aðrar fjáreignir en forði 1.630 1.598 1.558 1.457 1.469 

 Gjaldeyrisforði 505 486 478 487 468 

 Erlendar skuldir, alls  12.706 12.517 12.427 12.263 12.101 

 Bein fjárfesting á Íslandi 1.279 1.272 1.250 1.239 1.274 

 Innlend markaðsverðbréf 1.473 1.417 1.247 1.200 1.143 

 Aðrar erlendar skuldir 9.954 9.828 9.930 9.825 9.683 

 Hrein staða við útlönd   -7.978 -7.824 -7.679 -7.607 -7.462 

 
       Liðir til skýringar: 

      Hrein staða við útlönd án innláns- 

      stofnana í slitameðferð -419 -385 -260 -212 -194 

  

 

 

 

Nánari upplýsingar veita Ríkarður Bergstað Ríkarðsson og Pétur Örn 

Sigurðsson á upplýsingasviði Seðlabanka Íslands í síma 569-9600.  


