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Þjóðhagsreikningar 

• Nýr staðall, ESA 2010, tekinn upp í öllum 
löndum EES í september. 

• Evrópsk útgáfa staðals Sameinuðu þjóðanna, 
SNA 2008. 

• Hefur víða verið innleiddur, t.d. Í Ástralíu 
2010, BNA og Kanada 2013. 

• Samhliða gerðar aðrar endurbætur 
 

 



Helstu breytingar 

• Rannsóknar- og þróunarkostnaður telst til 
fjármunamyndunar en ekki aðfanga hjá 
fyrirtækjum => landsframleiðsla eykst 
samsvarandi. (Meðaláhrif í Evrópulöndum 1,9%) 

• Breytingar á vöru- og þjónustuviðskiptum koma 
inn en hafa ekki áhrif á landsframleiðslu. 

• Ólögleg starfsemi tekin inn 
• Endurbætur fjárfesting, einkaneysla 
• Óbeint mæld fjármálaþjónusta endurskoðuð 

 



Áhrif á landsframleiðslu 

Miðað við 2013 Áhrif í %

Verg landsframleiðsla 3-3,7%
Þar af:
- Rannsóknir og þróun 1,3%
- Ólögleg starfsemi 0,5%
- Óbeint mæld fjármálaþjónusta 0,7-1%
- Aðrar endurbætur 0,5-1%



Áhrif á landsframleiðslu frh. 
 
  
  
  

Miðað við 2013 Áhrif í %

Ólögleg starfsemi 0,47%
Þar af:
- Eiturlyf 0,26%
- Smygl 0,13%
- Vændi 0,08%



Aðrar endurbætur 
 

• Óbeint mæld fjármálaþjónusta 
• Bætt mat á fjárfestingu í landbúnaði 
• Bætt mat á tryggingum og leigu í 

einkaneyslu 
• Leiðrétting á meðferð endurgreiðslu á 

virðisaukaskatti í samneyslu. 
 
 
 
 
  
 

 



Óbeint mæld fjármálaþjónusta 
(e. financial intermediation services indirectly measured, FISIM) 

• Verðmæti inn- og útlánsþjónustu 
fjármálastofnana. 

• Metið út frá vaxtamun inn- og útlánsvaxta. 
• Gagngerar endurbætur á útreikningsaðferð. 
• Ný gögn  - bættar aðferðir   

26/08/2014 



Áhrif á verga landsframleiðslu í 
öðrum löndum 

• Holland: +7,6% á VLF, þar af +3% vegna 
ESA (2,5% vegna R&Þ), USA: +3,6% 
(R&Þ 2,6%).  

• Frakkland: +3,2%, þar af 2,4% áhrif af 
ESA, 0,8% v/annars. 

• Svíar: + 5% á VLF, þ.a. 4% vegna ESA, 
1% vegna annars 



Útgáfa - tímaraðir 

 
Niðurstöður samkvæmt nýjum stöðlum 
verða gefnar út þann 10. september. 
Markmið að birta tímaraðir aftur til 1995 í 
september. 
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