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Mestu þjónustuviðskiptin við 
Bandaríkin 

Heildarútflutningur á þjónustu nam um 483 ma.kr. 

á síðasta ári (27% af VLF) en heildarinnflutningur 

um 335 ma.kr. (19% af VLF). Afgangur af 

þjónustuviðskiptum við útlönd nam því um 148 

ma.kr. (8% af VLF) en til samanburðar var afgangur 

af vöruviðskiptum við útlönd um 69 ma.kr. á árinu. 

Um 16,5% af þjónustuviðskiptum Íslands eru við 

Bandaríkin 

Samsetning helstu viðskiptalanda Íslands í 

þjónustuviðskiptum er talsvert frábrugðin 

vöruviðskiptunum. Af einstökum löndum eiga 

Íslendingar mest þjónustuviðskipti við Bandaríkin. 

Þetta á bæði við um innflutning og útflutning 

þjónustu. Á síðasta ári var flutt út þjónusta til 

Bandaríkjanna að upphæð 69,4 ma.kr. sem gerir um 

14,3% af heildarútflutningi þjónustu frá Íslandi. 

Innflutningur þjónustu frá Bandaríkjunum nam 65 

ma.kr. eða um 19,4% heildarinnflutnings þjónustu. 

Samtals nema þjónustuviðskipti við Bandaríkin um 

16,5% af heildarþjónustuviðskiptum Íslands.  

Danir og Bretar einnig áberandi 

Önnur tvö lönd eru einnig áberandi á þennan 

mælikvarða; viðskipti við Bretland og Danmörku 

eru á bilinu 10-11% af heildarþjónustuviðskiptum 

við útlönd. Þetta má sjá úr sundurgreiningu 

Hagstofunnar á þjónustuviðskiptum eftir löndum 

sem birtist nýverið í fyrsta skipti. 

Nettó viðskipti gagnvart Bandaríkjunum, Bretlandi 

og Danmörku neikvæð 

Breytilegt er eftir löndum hvort og þá hversu mikill 

afgangur er á viðskiptum gagnvart þeim. Langmesti 

afgangurinn (hreinn útflutningur) kemur frá 

viðskiptum við Sviss eða 29 ma.kr. en það gerir um 

20% af heildarafgangi þjónustuviðskipta. 

Afgangurinn er um tvöfalt meiri en hjá næsta landi 

sem er Svíþjóð með 15,5 ma.kr. Þó umfang 

þjónustuviðskipta við Bandaríkin, Bretland og 

Danmörku sé mikið skilar það sér ekki í hreinum 

gjaldeyristekjum heldur þvert á móti. Nettó útflæði 
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gjaldeyris vegna viðskipta við þessi þrjú lönd nam 

9,4 ma.kr. á síðasta ári.  

Ferðaþjónustan vegur mikið í heildarútflutningi 

þjónustu 

Tveir stærstu einstöku liðir í útflutningi þjónustu 

eru annars vegar farþegaflutningar með flugi og hins 

vegar ferðalög. Þessir tveir liðir mynda samtals 57% 

af heildarútflutningi þjónustu. Sá fyrrnefndi snýr að 

farþegaflutningum íslenskra flugfélaga á erlendum 

ferðamönnum hvort sem þeir koma hingað til lands 

sem ferðamenn eða ekki. Sá síðarnefndi snýr að 

annars konar þjónustu sem íslenskir aðilar selja til 

erlendra ferðamanna s.s. gistiþjónustu, 

veitingaþjónustu og bílaleigum.  

Hreinar gjaldeyristekjur af farþegaflutningum með 

flugi eru um 94% af nettó gjaldeyristekjum  

Hreinar gjaldeyristekjur af farþegaflutningum með 

flugi eru margfaldar á við það sem þær eru í liðnum 

ferðalög. Þær námu um 139 ma.kr. á síðasta ári sem 

gerir um 94% af hreinum gjaldeyristekjum af 

þjónustuviðskiptum landsins. Hreinar 

gjaldeyristekjur af ferðalögum námu hins vegar 28 

ma.kr. Frá árinu 2009 og til 2013 jókst nettó 

þjónustuafgangur úr 39 ma.kr. og í 148 ma.kr. eða 

um 109 ma.kr. Af þessari aukningu kemur rúmur 

helmingur frá farþegaflutningum með flugi en 

tæplega fjórðungur vegna ferðalaga.  

Mismunandi eftir löndum með hverjum 

ferðamennirnir fljúga til landsins 

Hlutfall einstakra landa í þjónustuútflutningsliðnum 

ferðalög og hlutfall sömu þjóða í heildarumfangi 

ferðamanna sem sækja landið heim rímar vel 

saman. Það gerir það hins vegar ekki jafn vel þegar 

horft er á liðinn farþegaflutninga með flugi og 

hlutdeild einstakra þjóða af fjölda ferðamanna hér á 

landi enda þessir tveir hlutir ekki jafn tengdir. Danir 

og Svíar eru t.d. með töluvert hærra hlutfall af 

heildarútflutningi farþegaflutninga með flugi en 

nemur hlutdeild þeirra af fjölda erlendra 

ferðamanna hér á landi. Það bendir til þess að þeir 

séu mikilvægari tekjuþáttur hjá íslenskum 

flugfélögum en hlutdeild þeirra sem ferðamenn hér 

á landi segir til um. Sem dæmi kemur stór hluti 

tekna stærsta íslenska flugfélagsins, Icelandair, 

vegna flugs milli Evrópu og Norður-Ameríku og má 

ætla út frá þessu að Danir og Svíar séu þar 
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mikilvægir viðskiptavinir. Svo eru aðrir 

fyrirferðamiklir ferðamenn hér á landi eins og 

Bretar og Þjóðverjar sem eru ekki jafn 

fyrirferðamiklir viðskiptavinir íslenskra flugfélaga 

og hlutdeild þeirra sem ferðamenn hér á landi gefur 

vísbendingu um. Þannig vegur hlutdeild þeirra í 

útflutningi ferðalaga á bilinu 11,4 til 12,1% en 

hlutdeild þeirra í farþegaflutningum með flugi á 

bilinu 3,4 til 4,9%.  

 

 

 

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. 

 


