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Markaðspunktar í dag:
• Viðskiptajöfnuðurinn rétt yfir núllinu

Viðskiptajöfnuðurinn rétt yfir núllinu
Viðskiptaafgangur ársins 2012 nam 13,9 mö.kr. eða 0,8% af landsframleiðslu ársins en til samanburðar
var halli á viðskiptum okkar við útlönd um 0,3% á árinu 2011. Hér er horft framhjá áhrifum vegna
innlánastofnana í slitameðferð (ILST). Afgangur á viðskiptajöfnuði var lítillega minni en spá
Seðlabankans, sem hafði gert ráð fyrir afgangi sem nemur 1,9% af VLF á árinu 2012.

Seðlabankinn birtir ekki í hagtölum sínum viðskiptajöfnuð án áhrifa Actavis, en ef Actavis er tekið út
fyrir sviga þá er enn meiri afgangur á viðskiptum okkar við útlönd eða í kringum 2,8% af VLF, sjá hér
að neðan.
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Heimild: Seðlabanki Islands

Afgangur var á vöru- og þjónustujöfnuði um sem nemur 6,3% af VLF en þáttatekjurnar voru neikvæðar
um 5,4% af VLF. Eins og sést á neðangreindri mynd þá hefur dregið hægt og bítandi úr afgangi á vöru
og þjónustujöfnuði, sem einkum má rekja til þess að vöruinnflutningur hefur aukist nokkuð ört á síðustu,
tveimur árum samhliða auknum umsvifum í hagkerfinu. A sama tíma hefur þjónustujöfnuðurinn
jafnframt degist lítillega saman. Þáttatekjur okkar hafa sögulega séð nánast aldrei verið jákvæðar sem,
má rekja til þess að hrein staða þjóðarbúsins hefur verið neikvæð eins og sést á mynd hér að neðan. I
raun er slík þróun ekki óvænt í ljósi þess að hagvöxtur og vaxtastig hér hafa löngum verið umfram það
sem tíðkast í stærri ríkjum. Fjármagn erlendis frá hefur því leitað hingað.
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Heimild: Seðlabanki Islands

Hrein staða þjóðarbúsins neikvæð um ríflega hálfa landsframleiðslu
Erlend eignastaða þjóðarbúsins var neikvæð um 1041 ma.kr. eða sem nemur ríflega 60% af
landsframleiðslu ársins. Hér eru undanskilin öll áhrif gömlu bankanna og því er m.a. horft fram hjá því,
að nýju bankarnir (Arion og Islandsbanki) eru að mestu leyti í eigu erlendra kröfuhafa. Má því ætla að
erlenda skuldastaðan sé lítillega verri en raun ber vitni hér að neðan.
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Heimild: Seðlabanki Islands

Dugir afgangurinn til að mæta afborgunum okkar?
Viðskipajöfnuðurinn er mikilvægur því hann gefur okkur vísbendingu um hversu mikinn gjaldeyri við
erum skapa og hversu miklum gjaldeyri við erum að eyða. Þegar halli er á viðskiptum okkar við útlönd
þá erum við að eyða um efni fram, en þegar afgangur er á viðskiptum okkar við útlönd þá erum við að
skapa umfram gjaldeyri til búsins.

Þrátt fyrir að sögulega sé hreina staðan ekki svo slæm þá er ekki hægt að horfa framhjá því að



framundan eru afborganir erlendra lána á bilinu 80-90 ma.kr. (árin 2013-2015) sem þjóðarbúið þarf að,
standa skil á. Ef við stillum viðskiptaafgangi ársins upp ásamt spá SI til næstu ára og tökum áhrif vegna
Actavis út fyrir sviga þá er ljóst að útlit er fyrir að ekki verði nægur gjaldeyri til að standa undir þeim
afborgunum sem framundan eru. Það liggur því í augum uppi að aðkallandi verkefni er að samningar
náist um lengingu lána og endurfjármögnun sbr. Orkuveituna, sveitarfélög og Landsbankann. Að öðrum
kosti mun krónan gefa eftir á komandi árum. Ef við gefum okkur að mat Seðlabankans á áhrifum
Actavis hafi ekki verið fjarri sannleikanum á árinu 2012 (þ.e. viðskiptaafgangurinn án áhrifa ILST og
Actavis), þá dugði viðskiptaafgangurinn ekki til að mæta þeim afborgunum sem féllu á árinu (mismunur
45 ma.kr.). Hins vegar var ekki eins mikill þrýstingur á gengi krónunnar og ætla mætti út frá
mismuninum sem myndaðist en krónan veiktist að meðaltali um 2,6% heilt yfir árið. Skýringar á því
gætu verið vegna eignasölu erlendra eigna, e.t.v. náðist að framlengja hluta af þeim lánum sem voru á
gjalddaga en jafnframt er ekki útilokað að skekkja sé í tölunum, enda skekkjuliðurinn töluverður eða
um 124 ma.kr. (þ.e. munurinn á greiðslujöfnuði og fjármagnsjöfnuði).
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Fyrirvari

Þær skoðanir og spár sem hér koma fram eru byggðar á almennum upplýsingum sem Greiningardeild Arion banka hefur undir höndum þegar
Marka ðspu nkta r eru rita ðir. Helstu heimild ir eru ársskýrslu r, afkom ufu nd ir og hluth afafu nd ir auk ann arra opin berra upp lýsinga sem birst hafa í
fjölmiðlum og á öðrum vettvangi. Upplýsingar í umfjöllun eru einungis birtar í upplýsingarskyni og þær ber ekki að skoða sem tilboð á einn eða
annan hátt og ekki skal líta á efnið sem ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun fjármálagerninga sem umfjöllunin kann að varða, beint eða
óbeint. Skoða nir og spá r geta breyst án fyrirva ra. Þrátt fyrir að þess sé sérsta klega gætt að upplýsin ga rnar séu rétta r og nákvæma r þega r þær
eru settar fram getur Arion banki, eða starfsmenn Arion banka ekki tekið ábyrgð á villum. Vinsamlegast hafið samband við markaðsviðskipti
Arion banka eða ráðgjafa áður en gengið er frá viðskiptum sem byggja á þessum Markaðspunktum. Arion banki hf. og starfsmenn félagsins taka
ekki ábyrgð á því ef að gengi einstakra bréfa sem félagið mælir með kaupum á kunni að lækka og öfugt. Einnig skal bent á að árangur í fortíð er



ekki örugg vísbending eða trygging fyrir árangri í framtíð.

Arion banki, starfsmenn Arion banka, stjórnarmenn eða aðilar tengdir Arion banka kunna að eiga hagsmuna að gæta varðandi einstök félög sem
greiningar, verðmatsskýrslur og annað útgáfuefni Greiningardeildar Arion banka lýtur að hverju sinni. Hagsmunir kunna að vera ýmsir t.d. sem
hluthafar eða ráðgjafar í einsta ka félögu m, umsjónaraðila r útboða, viðskiptava ki útgefenda eða hagsmu nir sem lúta að annarri veittri
fjárfestinga banka þjónustu.

Athugasemdir, ábendingar og fyrirspurnir tengdar markaðspunktum sendist á netfangið greiningardeild@arionbanki.is


