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Minnkandi afgangur af utanríkisverslun 

Samkvæmt tölum sem Seðlabanki Íslands (SÍ) birti 

fyrr í vikunni var viðskiptajöfnuður við útlönd 

jákvæður um 2,9 ma.kr. á fyrstu sex mánuðum 

ársins í samanburði við 19,7 ma.kr. afgang á sama 

tímabili 2013. 

Án áhrifa innlánastofnana í slitameðferð var 

afgangurinn fyrstu sex mánuði ársins 15,8 ma.kr. í 

samanburði 43,0 ma.kr. afgang 2013. Alls var því 

27,3 ma.kr. minni afgangur á fyrri hluta ársins en 

árið áður. 

Minnkandi afgangur af vörum og þjónustu 

Mestum áhyggjum veldur minnkandi afgangur af 

viðskiptum með vöru og þjónustu, en afgangurinn á 

fyrstu sex mánuðunum var næstum helmingi minni 

en í fyrra eða 28,5 ma.kr. í samanburði við 54,1 

ma.kr. afgang á sama tímabili 2013. Alls var 

afgangurinn því um 25,7 ma.kr. lakari á fyrstu sex 

mánuðum ársins en 2013. 

Minni afgangur af vöru og þjónustuviðskiptum 

skýrist að miklu leyti af þremur atriðum: 

 Verðmæti útflutnings sjávarafurða var 17,2 

ma.kr. minni en í fyrra. Þarna munar mestu 

um arfaslaka loðnuvertíð sem skýrir um 10 

ma.kr. af samdrættinum. 

 Útflutningur framleiðsluþjónustu (sem er 

nýr liður í hagtölum Hagstofunnar og 

Seðlabankans) var um 15,2 ma.kr. lægri en í 

fyrra. Þarna er einkum um að ræða verkefni í 

álvinnslu, en svo virðist sem álfyrirtækin hafi 

brugðist við raforkuskerðingum á fyrri hluta 

árs með því að minnka vinnslu fyrir aðra 

(erlenda aðila) í stað þess að draga úr eigin 

framleiðslu. 

 Aukin ferðalög Íslendinga út fyrir 

landssteinana ná að éta upp um helming af 

auknum tekjum af komum erlendra 

ferðamanna til Íslands. 
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Nýr staðall flækir samanburð 

Tölurnar sem nú voru birtar eru þær fyrstu sem SÍ 

birtir samkvæmt nýjum stöðlum, en samantekt á 

þeim má finna á vef SÍ. 

Þær breytingar sem hafa hvað mest áhrif eru annars 

vegar að framleiðsluþjónusta á vörum í eigu 

erlendra aðila teljast nú til þjónustuviðskipta í stað 

vöruviðskipta áður og hins vegar að eldsneyti sem 

keypt er erlendis af innlendum skipum og flugvélum 

telst nú til vöruviðskipta í stað þjónustuviðskipta. 

Samkvæmt nýja staðlinum myndast munur á tölum 

um vöruskipti í greiðslujöfnuði og vöruskiptum eins 

og Hagstofan mælir og birtir. Fram til þessa  hafa 

tölur um inn- og útflutning á vörum verið teknar 

óbreyttar úr hagtölum utanríkisverslunar sem 

Hagstofa Íslands hefur umsjón með. Þetta getur 

valdið talsverðum ruglingi þar sem 

framleiðsluþjónusta á vörum í eigu erlendra aðila er  

bæði  í tölum Hagstofunnar um vöruskipti og 

þjónustuviðskipti (og því hætt við tvítalningu ef 

þessar tölur eru lagðar saman án þess að leiðrétta 

fyrir þetta), en einungis í tölum um 

þjónustuviðskipti hjá SÍ.  

Óveruleg breyting á mati SÍ á undirliggjandi 

erlendri stöðu þjóðarbúsins. 

Samhliða birtingu greiðslujafnaðar uppfærði SÍ mat 

á undirliggjandi erlendri stöðu þjóðarbúsins, þ.e. 

áætlaðri skuldastöðu þjóðarbúsins eftir að uppgjöri 

á fyrirtækjum í slitameðferð lýkur. 

Samkvæmt mati SÍ var undirliggjandi staða 

þjóðarbúsins í lok júní neikvæð um sem nemur 51% 

af vergri landsframleiðslu. Hún hefur batnað um 

sem nemur 3% af VLF frá því í mars. Virðishækkun 

á erlendum verðbréfum innlendra aðila, einkum 

lífeyrissjóðanna, vegur þyngst. 

Eins og við höfum áður bent á, er hrein erlend staða 

um 50% af VLF ekki slæm í sögulegu samhengi og 

sambærileg við stöðu mála um aldamótin. Verðmæti 

innlendra eigna þrotabúanna er hins vegar háð 

talsverðri óvissu því gæti endanleg niðurstaða eftir 

uppgjör þeirra orðið hvort sem er betri eða verri 

m.t.t. erlendrar stöðu þjóðarbúsins. 
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http://sedlabanki.is/library/Skr%C3%A1arsafn/Uppl%C3%BDsingarit/Uppl%C3%BDsingarit%20nr%20%205.pdf
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Innihald og form skjals þessa er unnið af starfsmönnum Hagfræðideildar Landsbankans hf. (hagfraedideild @landsbankinn.is) 

og byggist á aðgengilegum opinberum upplýsingum á þeim tíma sem greiningin var unnin. Mat á þeim upplýsingum 

endurspeglar skoðanir starfsmanna Hagfræðideildar Landsbankans á þeim degi þegar greiningin er dagsett, en þær geta breyst 

án fyrirvara.  

Landsbankinn hf. og starfsfólk hans taka ekki ábyrgð á viðskiptum sem byggð eru á þeim upplýsingum og skoðunum sem hér eru 

settar fram, enda eru þær ekki veittar sem persónuleg ráðgjöf fyrir einstök viðskipti.  

Bent skal á að Landsbankinn hf. getur á hverjum tíma haft beinna eða óbeinna hagsmuna að gæta, ýmist sjálfur, dótturfélög 

hans eða fyrir hönd viðskiptamanna, s.s. sem fjárfestir, lánardrottinn eða þjónustuaðili. Greiningar eru engu að síður unnar 

sjálfstætt af Hagfræðideild Landsbankans og innan Landsbankans eru í gildi reglur um aðskilnað starfssviða sem eru 

aðgengilegar á vef bankans. 

 


