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Þjónustuviðskipti við útlönd 

• Nýr staðall þjónustuviðskipta (MSITS 2010) 
• Óbeint mæld fjármálaþjónusta bætist við 
• Framleiðsluþjónusta bætist við 
• Milliliðaverslun er ekki talin með lengur 
• Eldsneytiskaup íslenskra aðila erlendis eru ekki 

talin með lengur 
• Breyting á flokkun 

 



Þjónustuviðskipti við útlönd 

Áhrif 2013 Útflutningur Innflutningur Jöfnuður 

Þjónustuviðskipti hefðu orðið 100 100 100 

+ Óbeint mæld fjármálaþjónusta   +1% +1% 

+ Framleiðsluþjónusta +12% 

- Milliliðaverslun    -3% 

- Eldsneyti  -8% 

= Þjónustuviðskipti verða 110   92 193 



Vöruskipti við útlönd 

• Nýr staðall vöruskipta (IMTS 2010) 
• Stærsta breyting: Kaup innlendra aðila 

(flutningsför) á eldsneyti erlendis: meðtalið nú 
• Var áður talið með í þjónustuviðskiptum við 

útlönd 
• Aðrar breytingar eru taldar hafa minni áhrif og 

stefnt er að því að taka þær inn í september 
2015 

 



Vöruskipti við útlönd (frh). 

Áhrif 2013 Útflutningur Innflutningur Jöfnuður 

Vöruskipti fyrir 100 100 100     

+ Eldsneyti +5%     

= Vöruskipti eftir 100 105   58           



Vöruskipti í greiðslujöfnuði 
 

Ekki er lengur hægt að nota tölur um 
vöruskipti útgefin af Hagstofu beint í 
greiðslujöfnuð 



Vöruskipti í greiðslujöfnuði (frh.) 
Vöruskipti útgefin af Hagstofu: 
+ Smygl á vörum (áfengi, tóbak og ólögleg efni) 
- Útfluttar og innfluttar vörur til vinnslu þar sem 

ekki er breyting á eignarhaldi (virðisauki = 
framleiðsluþjónusta fer í þjónustuviðskipti) 

- Endursendar vörur 
- Gull sem verslunarvara 

= Vöruskipti á greiðslujafnaðargrunni 
 
  
  

 



Vöruskipti í greiðslujöfnuði (frh.) 

Vöruskipti eins og þau birtast í 
greiðslujöfnuði eru sundurliðuð 
eftirfarandi: 
Vöruskipti á greiðslujafnaðargrunni 
+ Milliliðaverslun (áður í þjónustuviðskiptum) 
+ Gull sem verslunarvara 
= Vöruskipti í greiðslujöfnuði 

 
 
 
 
  
 

 



Vöruskipti í greiðslujöfnuði (frh.) 
Áhrif 2013 Útflutningur Innflutningur Jöfnuður 

Vöruskipti útgefin af 
Hagstofu 

100 100 (105) 100 (58) 

+ Smygl á vörum +0,4% 

- Vörur til eða eftir    
vinnslu án breytinga á 
eignarhaldi 

-10% -3% 

- Endursendar vörur >0% -1% 

- Gull sem verslunarvara >0% >0% 

= Vöruskipti á 
greiðslujafnaðargrunni 

90 102 

+ Milliliðaverslun +2% 

+ Gull sem verslunarvara >0% >0% 

= Vöruskipti í 
greiðslujöfnuði 

92 102  12  
-88% 



Vöru- og þjónustujöfnuður í 
greiðslujöfnuði 

Áhrif 2013 Útflutningur Innflutningur Jöfnuður 

Vöru- og þjónustujöfnuður 
fyrir 

100 100 100 

Vöru- og þjónustujöfnuður 
eftir 

 100   98 106 



 
Á vef Hagstofunnar: 

 
• Brúartafla sem sýnir mun á útgefnum 

tölum Hagstofu og tölum í 
greiðslujöfnuði aftur til 1995 

• Tölur birtar eftir nýjum stöðlum 2013-
2014. Niðurstöður 1995-2012 verða 
birtar í september 2015 
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