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Rammagrein VII-1

Breytingar á vöru- og 
þjónustujöfnuði í spám 
Seðlabankans 

Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands var afgangur á vöru- og þjón-
ustuviðskiptum við útlönd um 8,5% af landsframleiðslu í fyrra. 
Samkvæmt núverandi grunnspá Seðlabankans er reiknað með að 
afgangurinn verði um 6½% í ár, rúmlega 7% á næsta ári og um 
6½% árið 2014. Þótt þetta sé heldur meiri afgangur en búist var við 
í ágústspá bankans er þetta umtalsvert minni afgangur á vöru- og 
þjónustuviðskiptum við útlönd en bankinn áætlaði í nóvember fyrir 
ári en þá var reiknað með um og yfir 10% afgangi öll árin.

Í ljós kemur að stærsta orsök minni afgangs í fyrra og á þessu 
ári í samanburði við spána í Peningamálum 2011/4 er óhagstæðari 
þróun viðskiptakjara þjóðarbúsins, þ.e. að verðþróun útflutnings-
afurða hefur verið lakari í samanburði við verðþróun á innflutningi 
vöru og þjónustu en þá var gert ráð fyrir.1 Önnur orsök minni 
afgangs í fyrra og í ár er meiri kraftur í vexti innflutnings, sem að 
mestu má rekja til meiri innflutnings skipa og flugvéla en spáð var í 
Peningamálum 2011/4. Horfur um minni afgang í ár skýrir síðan að 
mestu af hverju reiknað er með minni afgangi á næsta ári sem síðan 
skýrir stærstan hluta minni afgangs árið 2014. Því er ekki gengið út 
frá því að ástæður minni afgangs á árinu 2012 gangi til baka eða að 
til frekari rýrnunar viðskiptakjara eða óhagstæðari þróunar utanríkis-
viðskipta komi umfram það sem reiknað var með í nóvember í fyrra.

Sundurgreining á spáfráviki vöru- og þjónustujafnaðar
Vöru- og þjónustujöfnuður er skilgreindur sem mismunur verðmætis 
út- og innflutnings vöru og þjónustu:

T = PX × X – PM × M

þar sem T er vöru- og þjónustujöfnuður á verðlagi hvers árs, PX 
er verðlag útflutnings í íslenskum krónum, X er magn útflutnings, 
PM er verðlag innflutnings í íslenskum krónum og M er magn inn-
flutnings.

Ef t er skilgreint sem vöru- og þjónustujöfnuður sem hlutfall 
af landsframleiðslu, t = T/(PY × Y), þar sem PY er verðlag lands-
framleiðslunnar og Y er landsframleiðslan á föstu verðlagi, má rita 
hlutfallið á ári 1 sem:

þar sem punktur yfir breytu táknar hlutfallslega breytingu í við-
komandi stærð, t0 er vöru- og þjónustujöfnuður í hlutfalli af lands-
framleiðslu á ári 0 og sm0 er hlutfall innflutnings af landsframleiðslu 
á ári 0, þ.e. sm = PM × M/(PY × Y).

Með þessari jöfnu er hægt að meta af hverju horfur um vöru- 
og þjónustujöfnuðinn hafa breyst í spám bankans, t.d. í núverandi 
spá í samanburði við spá bankans frá sama tíma fyrir ári. Eins og 
mynd 1 sýnir er meginástæða 1,5 prósentum minni afgangs árið 
2011 óhagstæðari þróun viðskiptakjara, sem skýrir 1,4 prósentur 
af minni afgangi, og meiri vöxtur innflutnings en áður hafði verið 
reiknað með (sem að mestu má rekja til meiri innfluttrar þjónustu) 
sem skýrir 1,3 prósentur af minni afgangi. Á móti kemur að útflutn-
ingsvöxturinn var heldur meiri en áætlað var sem bætir afganginn 
um 0,9 prósentur umfram það sem ella hefði verið.

Lakari viðskiptakjör skýra einnig stærstan hluta spár um 
4,3 prósentum minni afgang á þessu ári í samanburði við spána í 
nóvember í fyrra. Þannig má skýra 3,8 prósentur af minni afgangi 

1. Það er vel þekkt að lönd sem þurfa að reiða sig hlutfallslega mikið á útflutning hrá- og 
matvöru, eins og Ísland, þurfa að jafnaði að búa við tiltölulega sveiflukennd viðskiptakjör 
sem geta valdið nokkrum sveiflum í jöfnuði vöru- og þjónustuviðskipta.

Mynd 1

Breyting á horfum um vöru- og þjónustujöfnuð 
milli PM 2011/4 og PM 2012/4

Prósentur af VLF

Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.
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með lakari viðskiptakjörum en 1,5 prósentur af minni afgangi má 
rekja til minni afgangs árið 2011 og 1,4 prósentur til meiri vaxtar 
innflutnings (að mestu leyti vegna meiri innflutnings skipa og flug-
véla) en spáð hafði verið. Á móti koma horfur um töluvert kröftugri 
vöxt útflutnings en reiknað hafði verið með í Peningamálum 
2011/4 (mest vegna kröftugri útflutnings sjávarafurða), sem bæta 
afganginn um 1,9 prósentur umfram það sem ella hefði verið. Minni 
afgang áranna 2013 og 2014 má síðan að mestu skýra með minni 
afgangi árið áður.


