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Greiðslujöfnuður og erlend staða þjóðarbúsins 

á öðrum ársfjórðungi 2014 
 

Á vef Seðlabanka Íslands hafa nú verið birt bráðabirgðayfirlit um 

greiðslujöfnuð við útlönd á öðrum ársfjórðungi 2014 og um stöðu 

þjóðarbúsins í lok ársfjórðungsins.
1
 

 

Seðlabanki Íslands hefur tekið í notkun nýja staðla fyrir hagtölur 

greiðslujafnaðar og erlenda stöðu þjóðarbúsins og er þetta fyrsta 

birtingin samkvæmt þeim. Breytingar vegna nýrra staðla varða einna 

helst vöru og þjónustu, þáttatekjur og rekstrarframlög, beina 

fjárfestingu,  sértæk félög og lífeyris- og tryggingasjóði. Nánar er 

greint frá breytingunum í Upplýsingariti Seðlabankans sem kemur út í 

dag.
2
   

 

Viðskiptajöfnuður mældist hagstæður um 2,9 ma.kr. á ársfjórðungnum 

samanborið við 5,6 ma.kr. óhagstæðan jöfnuð fjórðunginn á undan. 

Vöruskiptajöfnuður var óhagstæður sem nemur  18,9 ma.kr. en 

þjónustujöfnuður hagstæður um 34,2 ma.kr. Jöfnuður frumþáttatekna 

mældist neikvæður um 8,9 ma.kr. og rekstrarframlög voru neikvæð 

sem nemur 3,4 ma.kr. Viðskiptajöfnuður án áhrifa innlánsstofnana í 

slitameðferð var hagstæður um 12,8 ma.kr. samanborið við 2,9 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 4,7 ma.kr. Neikvæð áhrif innlánsstofnana í 

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

án áhrifa þeirra er því hagstæður um 1 ma.kr. 

 

Erlendar eignir þjóðarbúsins námu 5.415 ma.kr. í lok ársfjórðungsins 

en skuldir 12.898 ma.kr. Hrein staða við útlönd var því neikvæð um 

7.483 ma.kr. og nettóskuldir lækka um 55 ma.kr. á milli ársfjórðunga. 

Að frátöldum innlánsstofnunum í slitameðferð námu eignir 

þjóðarbúsins 3.507 ma.kr. og skuldir 3.689 ma.kr. Hrein staða var því 

neikvæð um 182 ma.kr. og nettóskuldir lækka um 68 ma.kr. á milli 

ársfjórðunga. Þróun helstu eigna- og skuldaliða erlendrar stöðu 

þjóðarbúsins eftir ársfjórðungum er rakin í töflu 2 og breytingar á þeim 

liðum sundurgreindar í viðskipti í fjármagnsjöfnuði, gengis- og 

verðbreytingar og aðrar breytingar. Helstu breytinguna á öðrum 

ársfjórðungi 2014 má rekja til gengis- og verðbreytinga sem leiddu til 
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bættrar stöðu sem nam 64 ma.kr. en á ársfjórðungnum hækkuðu 

erlendar eignir um 17 ma.kr. og erlendar skuldir lækkuðu um 47 

ma.kr. vegna fyrrnefndra áhrifa. Hrein viðskipti leiddu til hækkunar á 

eignum sem nam 51 ma.kr. og hækkunar á skuldum um 31 ma.kr. en 

hrein erlend staða þjóðarbúsins batnaði um 19 ma.kr. vegna 

viðskiptanna. Aðrar breytingar á eignum og skuldum leiddu til lakari 

niðurstöðu sem nam 27 ma.kr. 

 

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 (ma.kr.) 

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

Viðskiptajöfnuður  -1,4 63,9 21,9 -5,6 2,9 

Vöruskiptajöfnuður  -16,7 3,3 9,4 -1,2 -18,9 

Þjónustujöfnuður  39,5 69,9 19,3 14,4 34,2 

Jöfnuður frumþáttatekna -20,4 -5,0 -3,1 -13,4 -8,9 

Rekstrarframlög, nettó -3,8 -4,3 -3,7 -5,4 -3,4 

Jöfnuður fjárframlaga -0,2 -0,4 -0,3 -0,6 -0,1 

Fjármagnsjöfnuður 25,3 75,7 10,0 45,5 19,5 

Bein fjárfesting 19,7 0,5 10,0 17,7 -7,7 

Verðbréf 49,4 36,1 27,2 35,2 0,3 

Afleiður 0,4 0,7 0,0 0,5 0,2 

Annað fjármagn -29,8 45,0 -58,6 2,2 14,9 

Gjaldeyrisforði -14,3 -6,6 31,4 -10,0 11,8 

Skekkjur og vantalið, nettó 26,9 12,1 -11,7 51,8 16,7 

      Liðir til skýringar: 

     
Viðskiptajöfnuður án  

     áhrifa gömlu bankanna  10,5  72,5  30,9  2,9  12,8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

Staða í lok 
Q1 2014 

Fjármagns
-jöfnuður 

Gengis- og 
verð-

breytingar 

Aðrar 
breytingar 

Staða í lok 
Q2 2014 

Erlendar eignir, alls  5.340 51 17 8 5.415 

Bein fjárfesting  2.129 10 -3 0 2.137 

Verðbréf 1.214 32 26 -2 1.271 

Afleiður 3 0 -2 0 2 

Annað fjármagn 1.525 -3 -5 8 1.525 

Gjaldeyrisforði 468 12 0 0 481 

Erlendar skuldir, alls  12.878 31 -47 35 12.898 

Bein fjárfesting  1.959 17 -8 3 1.971 

Verðbréf 5.546 32 8 -2 5.584 

Annað fjármagn 5.368 -18 -46 34 5.337 

Hrein staða þjóðarbúsins  -7.538 19 64 -27 -7.483 

      Liðir til skýringar: 

     Hrein staða þjóðarbúsins 

án innláns- -250 30 32 6 -182 

stofnana í slitameðferð 

      

 

 

Nánari upplýsingar veita Ríkarður Bergstað Ríkarðsson og Pétur Örn 

Sigurðsson á upplýsingasviði Seðlabanka Íslands í síma 569-9600.  


