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Einnig vill höfundur þakka Gylfa Magnússyni dósent fyrir hugmyndina af ritgerðinni og 

vel unnin leiðbeinandastörf. 
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Útdráttur 

 

Þó saga greiðslumiðlunar á Íslandi teygi anga sína margar aldir aftur í tímann, hefur hún 

þróast mikið á síðustu áratugum og notkun greiðslumiðla í dag verður að teljast gjörólík 

því sem tíðkaðist fyrir 20 árum síðan. 

 Meginástæðan fyrir efnisvali þessarar ritgerðar er búseta höfundar í tveimur 

löndum Vestur-Evrópu þar sem hann komst fljótt að því að notkun greiðslumiðla hinna 

ýmsu Evrópuríkja er gríðarlega frábrugðin því sem við þekkjum á okkar fámenna skeri. 

Höfundi finnst einnig vanta opnari umræðu og gagnrýnni hugsun á notkun 

greiðslumiðla, hvaða þjónustugjöld fylgja þeim ofl. 

 Í ritgerðinni  verður í upphafi rakin saga greiðslumiðla á Íslandi og stiklað á stóru 

um sögu íslenska gjaldmiðilsins allt frá árinu 1778 til dagsins í dag. Einnig verður farið 

yfir þróun rafrænna gjaldmiðla sem hafa síðustu árin margfaldast í umsvifum sökum 

hraðvirkrar tæknivæðingar. 

Í öðrum hluta ritgerðarinnar verður rýnt í tölfræðina í kringum greiðslumiðlun á 

Íslandi og reynt að lesa í hana að einhverju leyti. Einnig verður leitast við að útskýra 

ástæður þess hversu frábrugðnar hinar íslenska notkunarvenjur greiðslumiðla eru í 

samanburði við margar aðrar vestrænar þjóðir. Skoðaðar verða ástæðurnar bakvið þá 

staðreynd að frá upphafi rafrænnar væðingar greiðslumiðla hefur íslenska þjóðin verið 

ein sú rafrænasta á heimsvísu og stefnir höfundur á að grafa dýpra í  það hvers vegna 

við Íslendingar veljum svo oft greiðslukort fram yfir seðla og mynt.  

Skoðuð verður hin ýmsa tölfræði í sambandi við umræddar spurningar, og reynt 

að skýra í myndum og máli ástæðurnar að baki hinnar sérstæðu notkun greiðslumiðla 

íslensku þjóðarinnar. Að lokum verður reynt að skoða og geta til um ástæðurnar fyrir 

þeim niðurstöðum sem upp munu verða grafnar í fyrri pörtum ritgerðarinnar. 
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1  Saga greiðslumiðlunar á Íslandi 

 

1.1 Upphaf og saga íslenska gjaldmiðilsins 

 

Saga opinbera íslenska gjaldmiðilsins teygir anga sína allt aftur til ársins 1778, þegar 

lögfestir voru danskir kúrantseðlar, búnir íslenskum texta. Á þessum árum tíðkuðust þó 

einfaldari viðskiptahættir á Íslandi, svo sem vöruskipti eða notkun góðmálma sem 

gjaldmiðils. Það var því ekki fyrr en árið 1886, þegar íslenski landssjóðurinn gaf út sína 

fyrstu seðla, sem eiginlegur íslenskur gjaldmiðill var tekinn í notkun hérlendis. 

Íslenska krónan sem séríslenskur gjaldmiðill varð til árið 1871, þegar ákveðið var 

með lögum að fjárhagur Íslendinga og Dana yrði aðskilinn. Á sama tíma var Landssjóður 

Íslands stofnaður og árið 1885 fékk svo Landssjóðurinn leyfi til þess að gefa út íslenska 

peningaseðla fyrir allt að hálfri milljón. 

Í kjölfar aukins viðskiptafrelsis á Íslandi á 19. öld, kom í ljós að auka þurfti 

töluvert fjármagn í umferð hér á landi og í framhaldi af því létu kaupmenn í umferð eigin 

verðmerki og vörupeninga. (Seðlabanki Íslands, 2002) 

 

1.1.1 Seðlar 

Eins og áður kom fram var fyrsta seðlaröð Landssjóðs gefin út árið 1885 en þá voru 

seðlarnir einungis framleiddir í þremur upphæðum: 5, 10 og 50 krónum. 

Árið 1904 var stofnaður hlutafélagsbanki á Íslandi sem fékk nafnið Landsbanki 

Íslands. Við útgáfu fyrstu seðlaraðar Landsbanka Íslands bættist í hópinn 100 króna 

seðillinn, en hann prýddi Christian IX, þáverandi konungur Danmerkur. Seðlaraðir 

Landsbankans urðu þrjár og héldu merkir menn áfram að prýða seðlana. Kristján X 

Danakonungur, Jón Sigurðsson forseti og Jón Eiríksson voru meðal þeirra sem komu sér 

fyrir á peningaseðlum Landsbankans. 

Árið 1957 var Landsbanka Íslands skipt upp í tvo sjálfstæða hluta, viðskiptabanka og 

seðlabanka. Fjórum árum seinna, árið 1961, var Seðlabanki Íslands síðan gerður að 



 

10 

sjálfstæðri stofnun og þar með var tekið upp skipulagið sem við þekkjum enn þann dag í 

dag. Seðlabanki Íslands fagnaði því á síðasta ári 50 ára starfsafmæli sínu. 

Fyrsta seðlaröð Seðlabankans stendur nokkuð upp úr þar sem upphæðirnar á 

seðlunum voru töluvert tignarlegri en áður hafði þekkst. Þar leit dagsins ljós fyrsti 5000 

króna seðill okkar Íslendinga sem var prýddur af Einari Benediktssyni, skáldi. 

Önnur seðlaröð Seðlabankans, gefin út árið 1981, var svo bein afleiðing 

gjaldmiðilsbreytingar þar sem verðgildi krónunnar var hundraðfaldað. Þriðja og nýjasta 

seðlaröð Seðlabankans er síðan sú sem við notum í dag. Fjórar seðlafjárhæðir eru í gildi 

sem lögeyrir á Íslandi í dag, en þær eru 500 kr., 1.000 kr., 2000 kr. og 5.000 kr. Seðlarnir 

sem við notum í dag eru hannaðir af Kristínu Þorkelsdóttur og Stephen A. Fairbarn. 

(Seðlabanki Íslands, 2002). 

 

1.1.2 Mynt 

Í sambandslögunum frá 1918 var klásúla sem fól Íslendingum heimild til þess að taka 

ákvörðunarvald um myntsláttu í eigin hendur ef þeir hefðu áhuga á því og árið 1925 

voru sett myntlög á Íslandi sem gerðu það að verkum að engin mynt önnur en íslensk, 

væri löglegur gjaldmiðill á landinu. Eftir stofnun lýðveldisins árið 1944 var ákveðið að 

endurskoða gerð myntarinnar og auðkenni dönsku krúnunnar fjarlægð af allri mynt, í 

samræmi við breytta stjórnskipun. Árið 1946 var gefin út fyrsta myntin sem bar 

skjaldarmerki íslenska ríkisins. Það var þó ekki fyrr en árið 1966 sem samþykkt voru 

samningsákvæði um yfirtöku Seðlabanka Íslands á útgáfu og dreifingu íslenskrar myntar. 

Á sama tíma var gefin út ný heildarlöggjöf um seðla og mynt; Lög nr. 22 / 23.apríl 1968 

um gjaldmiðil Íslands. Í gegnum tíðina hafa einnig verið gefnar út hinar ýmsu 

tilefnismyntir sem ekki þykir vert að reifa í þessari ritgerð. (Seðlabanki Íslands, 2002). 

 

1.2 Ávísanir og tékkar 

Fólk þarf ekki að hafa lifað lengi til að muna eftir ávísunum eða tékkum stíluðum á 

„handhafa“. Snemma á þessari öld fór fólk vart út úr húsi án þess að vera með 

ávísanaheftið á sér ef það huggðist versla sér vöru eða þjónustu. Ávísanir voru þá 

notaðar í stað greiðslukorta sem milliliður milli bankabókar og seljanda.  
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Eins og verður farið betur í seinna í tölfræðihlutanum hefur bæði fjöldi innlendra 

tékka og heildarvelta þeirra farið hríðlækkandi og má skýra það að mestu leyti með 

aukinni notkun greiðslukorta og heimabanka. Rafrænu greiðslumiðlarnir gera fólki 

auðveldara með að halda utan um féð og spara tíma og skriffinsku. Annar kostur við 

greiðslukortin er að með notkun posakerfa er hægt að sannreyna á staðnum hvort 

kaupandi eigi innistæðu fyrir þeim kaupum sem hann hyggst gera. 

 

1.3 Greiðslukort 

Þegar debetkort voru innleidd hér á landi, í ársbyrjun 1994 voru reglur og starfshættir 

stofnana mjög frábrugðnar því sem þær eru í dag. Félögin Kreditkort og Greiðslumiðlun, 

sem seinna urðu Borgun og Valitor, sáu alfarið um færsluhirðu.  Reiknistofa bankanna 

var í eigu banka og sparisjóða og stjórn félagsins var skipuð fulltrúa bankanna og jafnvel 

bankastjórunum sjálfum. Reiknistofan starfaði í umboði eigenda sinna. Þetta leiddi af 

sér að skilin milli færsluhirða, útgefenda og vinnsluaðila voru ekki nægilega góð. 

 Í dag er Reiknistofa bankanna orðin að hlutafélagi og stjórn þess er nú að 

meirihluta skipuð einstaklingum sem eru óháðir eigendum félagsins. Þetta kemur í veg 

fyrir hagsmunaárekstra og er vissulega heppilegra skipulag. Í ljósi þeirra aðstæðna sem 

hafa komið fram eftir hið íslenska bankahrun telst ljóst að réttindi og skyldur allra þeirra 

sem koma að umræddum stofnunum þurfi að vera vel skilgreind. Eftir bankahrunið hafa 

verið tekin í gildi ný lög um greiðsluþjónustu, sem og ýmis samkeppnislög sem tryggja 

réttindi neytenda á þessu sviði. (korta.is, 2012) 

 Kreditkortin hafa verið til töluvert lengur en debetkortin, en fyrirtækið Kreditkort 

ehf. var stofnað árið 1980 og var þar með fyrsta fyrirtækið sem bauð upp á kreditkort á 

Íslandi. Í dag eru Kreditkort ehf. og Borgun ehf. tvö sjálfstæð félög en Kreditkort sér um 

útgáfu kortanna á meðan Borgun sér um færsluhirðu. Kreditkort ehf. hefur gefið út 

MasterCard kort frá árinu 1980 og bætti svo við sig American Express kortunum árið 

2008 og hefur gefið þau út síðan. Árið 2009 bættist svo færsluhirðing á VISA og VISA-

Electron greiðslukortum við, sem gerir Borgun að eina færsluhirði landsins sem býður 

heildarlausn í færsluhirðu. (kreditkort.is, 2012).  
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2  Greiðslumiðlanotkun í tölum og myndum 

2.1 Þróun greiðslumiðlanotkunar á Íslandi síðustu 15 árin 

Eins og áður hefur fram komið hafa orðið miklar breytingar á greiðslumiðlun á Íslandi 

síðustu 15 árin. Þar ber helst að nefna mikið fall í notkun ávísana og tékka, á sama tíma 

og notkun greiðslukorta og annarra rafrænna greiðslumiðla hefur varið vaxandi. 

Á myndum 1 og 2 má sjá hvernig fjölda innlendra tékka og heildarveltu þeirra hefur 

hrakað allsvakalega undanfarin tæp 15 ár. Þannig hefur heildarfjöldi innlendra tékka 

farið úr því að vera 8.480.000 árið 1997 og niður í einungis 104.000 árið 2011, sem þýðir 

að notkun okkar á tékkum í dag er ekki nema tæp 1,23% af því sem hún var fyrir 14 

árum síðan. Á sama tíma hefur heildarvelta innlendra tékka fallið úr rúmum 700 

milljörðum árið 1997, niður í einungis 55 milljarða árið 2011. (Seðlabanki Íslands, 2012) 

Engin tiltekinn atburður eða tímasetning virðist hafa sterk áhrif á hnignun tékkanna, 

heldur fellur notkunin fremur jafnt milli ára alveg fram að árinu 2011. Á þessari tölfræði 

er auðséð að rafrænu greiðslumiðlarnir hafa að mestu leyti tekið yfir og dagar tékkana 

eru líklegast taldir. 

 

 

Mynd 1: Fjöldi innlendra tékka frá árunum 1997 til 2011, sýnd í þúsundum stk. (Upplýsingasvið 
Seðlabanka Íslands) 
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Mynd 2: Heildarvelta innlendra tékka frá árunum 1997-2001, sýnd í milljónum króna. (Upplýsingasvið 
Seðlabanka Íslands 
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tölur halda áfram að þróast þegar íslenski efnahagurinn fer að rétta sig af og fólk hefur 

meiri pening milli handanna. 

 

 

Mynd 3: Velta greiðslukorta innanlands á árunum 1997-2011, sýnd í milljónum króna. (Upplýsingasvið 
Seðlabanka Íslands). 
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hlutfall af landsframleiðslu en í helstu viðskiptalöndum okkar. Á þeim tíma voru um 

146.000 kreditkort í umferð og ein 200.000 debetkort höfðu verið gefin út á því þriggja 

ára tímabili sem liðið hafði síðan debetkortin voru innleidd. Einnig kemur fram að um 

70% allra viðskipta sem fara fram í smásölu séu greidd með kortum og má leiða líkur að 

því að sú tala hafi einungis risið síðan árið 1997. Í greininni er talað um að „rafeyririnn“ 

muni líklegast fljótlega taka við sem algengasta greiðsluform í viðskiptum á Íslandi og 

ætti að vera óhætt að segja að sú þróun hafi nú þegar átt sér stað. 

 

2.2 Greiðslukortanotkun evrópskra neytenda 

Þrátt fyrir gríðarlega aukningu greiðslukortanotkunar Íslendinga er ekki hægt að 

fullyrða að hún sé óeðlileg án þess að hafa einhvern samanburð. Í ljósi þess að miklar 

tæknilegar framfarir hafa orðið síðustu áratugina, hlýtur að teljast að einhverju leyti 

eðlilegt að vestrænar þjóðir aðlagi sig að þeim breytingum sem ætti svo að skila sér í 

nýjum og breyttum viðskiptaháttum. Til að fá betri hugmynd um hversu mikil 

greiðslukortanotkun okkar Íslendinga er í raun og veru, fer hér á eftir léttur 

samanburður við önnur Evrópulönd hvað greiðslukortanotkun varðar. 

 Þýskaland hefur lengi verið talið búa yfir einum sterkasta efnahag Evrópu og er 

því vert að skoða hvernig hinn þýski neytandi hagar greiðslumiðlanotkun sinni. Í 

rannsókn sem var gerð í árslok 2009 í Þýskalandi, kom fram að 91% af þýskum 

neytendum eiga debetkort, en einungis 27% þeirra eiga kreditkort. Það sem er þó 

áhugaverðast við rannsóknina er að í henni kemur fram að þrátt fyrir að stór partur 

þýskra neytenda eigi greiðslukort, eru Þjóðverjar mjög gjarnir á að nota seðla og mynt til 

að greiða fyrir viðskipti sín. Ef skoðaðar eru allar beinar greiðslur, kemur fram að fjöldi 

þeirra færsla sem greiddar eru með seðlum eða mynt eru heil 82%. Hvað 

heildarupphæðir varðar kemur fram að 58% veltunnar er greidd með seðlum eða mynt. 

Einnig kemur fram að eignarhald á greiðslukorti hefur ekki mikil áhrif á hvort neytandinn 

kýs að borga með gjaldeyri. Með öðrum orðum eru þýskir greiðslukortaeigendur jafn 

gjarnir á að nota seðla og mynt og þeir sem ekki eiga greiðslukort. (Kalckreuth, Schmidt, 

Stix, 2009). 

Þótt við Íslendingar eigum ekki til jafn nákvæm gögn um notkun seðla og myntar sem 

prósentu af heildarfjölda allra beinna greiðsla þá getum við samt sem áður borið saman 
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greiðslukortaeignina miðað við mannfjölda. Á mynd 4 má sjá að uppbygging 

greiðslukortaeignar er mjög frábrugðin því sem þekkist í Þýskalandi. Myndin tekur 

einungis inn í jöfnuna virk greiðslukort, en ekki öll útgefin greiðslukort á árinu. Við sjáum 

að lítill munur er á fjölda virkra debetkorta og kreditkorta en í báðum tilfellum er fjöldi 

þeirra mjög nálægt því að vera jafnhár mannfjöldanum. Við útreikning mannfjöldans er 

notast við tölur frá hagstofu frá árinu 2011 og einungis eru taldir einstaklingar á 

aldrinum 17-108 ára. 

 

 

Mynd 4: Fjöldi virkra greiðslukorta í samanburði við mannfjölda árið 2011 (hagstofa.is) 

 

2.3 Gjaldmiðilsnotkun evrópskra neytenda 

2.3.1 Könnun evrópska seðlabankans á notkun seðla og myntar 

Til þess að fá betri mynd af tölunum sem hafa komið fram hér að framan og til þess 

að geta púslað saman heildarmyndinni, er mjög mikilvægt að bera þær tölur saman við 

notkun evrópskra neytenda á seðlum og mynt. Rannsókn sem gerð var árið 2008 á 

vegum Evrópska seðlabankans (ecb.europa.eu)  leiddi í ljós mjög áhugaverðar 

upplýsingar hvað varðar notkun seðla og myntar í Evrópulöndum. Rannsóknin náði til 

rúmlega 8.000 manns í átta löndum innan evrusvæðisins; Belgíu, Þýskalands, Spánar, 
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eru aðallega áhugaverðar að því leyti að notkun þessara Evrópulanda á seðlum og mynt 

virðist vera stórlega frábrugðin notkun okkar Íslendinga. 

Á mynd 5 sjáum við einn part af niðurstöðunum úr umræddri könnun. Þáttakendum 

voru gefnir upp nokkrir mismunandi verðflokkar, allt frá ódýrum vörum eins og 

dagblöðum og brauði og upp í nýjan bíl. Þeir áttu síðan að segja til um hvernig þeir 

myndu greiða fyrir tiltekna hluti. Verðflokkarnir skiptust í: Undir 20 evrum (Dagblöð, 

brauð), 30-100 evrur (Eldsneyti, matvörur), 200-1000 evrur (Fatnaður, húsgögn) og yfir 

10.000 evrum (Nýr bíll). Á myndinni má sjá að 87% þáttakenda gáfu til kynna að þeir 

kysu að greiða fyrir ódýrasta verðflokkinn með seðlum eða mynt og sú tala fór svo 

stiglækkandi eftir því sem upphæðirnar urðu hærri. Aðeins um 4% þáttakenda sögðust 

myndu greiða fyrir nýjan bíl með seðlum eða mynt.  

 

 

Mynd 5: Niðurstöður úr könnun evrópska seðlabankans sem snýr að notkun seðla og myntar á 
Evrusvæðinu. (ecb.europa.eu) 
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Annar áhugaverður partur könnunarinnar kannaði hversu oft þáttakendur tækju út 

seðla, hvort sem það væri úr hraðbönkum eða beint úr bönkunum (e. Over the counter). 

Þar kom í ljós að um 60% þáttakenda sögðust nota hraðbanka allavega á tveggja vikna 

fresti, og önnur 14% til viðbótar tóku út pening hjá bankanum sjálfum. Einungis 20% 

þáttakenda sögðust aldrei nýta sér hraðbanka, en 46% sögðust aldrei taka pening beint 

úr bankanum. Meðalupphæð úttektar úr hraðbanka var 151 evra, eða um 23.000 

krónur, en 356 evrur, eða rúmlega 50.000 krónur ef tekið var út beint úr bankanum. 

2.3.2 Könnun höfundar á notkun seðla og myntar. 

Höfundur ákvað að skemmtilegt gæti verið að gera sambærilega könnun og gerð var 

af evrópska seðlabankanum til að fá einhverja hugmynd um hvernig íslenskir neytendur 

höguðu sér í samanburði við þær niðurstöður sem komu út úr evrópsku könnuninni. 

Markmið könnunarinnar var að fá einhverskonar samanburð við þau gögn sem koma 

fram á mynd 5 um notkun seðla og myntar í nokkrum Evrópulöndum. Vissulega náði 

umrædd könnun ekki til sama fjölda fólks og hin evrópska, enda var hún aðallega gerð til 

að fá örlítinn samanburð við evrópsku gögnin. Þótt úrtakið, um 100 manns, sé einungis 

brotabrot af því evrópska, eru niðurstöðurnar samt sem áður mjög áhugaverðar og gefa 

einnig ágætis innsýn í meginástæður greiðslumiðlavals Íslendinga. 

 Í könnuninni voru þátttakendur í upphafi spurðir um aldur og kyn, einungis til 

þess að höfundur gæti skoðað hvort einhver sérstök frávik væru í öðrum svörum sem 

gætu tengst aldri eða kyni þáttakenda. Svo reyndist ekki vera og því mun höfundur ekki 

eyða tíma í að rannsaka það nánar, heldur einblína á niðurstöður spurninga. 

 Fyrsta spurningin var einföld, þátttakendur voru einfaldlega beðnir um að segja 

til um hvort þeir teldu sig nýta sér oftar, greiðslukort, eða seðla og mynt, við greiðslu á 

vöru og þjónustu. Meginástæðan fyrir spurningunni var að fá þátttakendur til að velja 

annanhvorn greiðslumiðilinn, til þess að búa þá undir næstu spurningu, þar sem þeir 

voru beðnir um að telja upp mögulegar ástæður fyrir vali sínu. Á mynd 6 má sjá 

niðurstöður spurningarinnar. Vissulega gætu gröfin og tölurnar úr þessari könnun 

hljómað svolítið ýktar sökum þess hve smátt úrtakið er, en tölurnar tala þó sínu máli. Af 

öllum þáttakendunum sem tóku þessa könnun, var einungis einn þátttakandi sem 

sagðist nota seðla og mynt oftar en greiðslukort. Umræddur aðili gaf þá skýringu á vali 
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sínu að hann notaði frekar seðla og mynt afþví að þannig borgaði hann sem minnst 

þjónustugjöld og tæki betur eftir því hversu miklum pening væri eytt. 

 

 

Mynd 6: Fjöldi þáttakenda sem nýtir sér oftar seðla og mynt, frekar en greiðslukort. (Könnun höfundar) 

 

Það sem höfundur vildi fá út úr könnuninni voru ekki bara hráar tölur um 

greiðslumiðlanotkun, heldur einnig ástæður og rökstuðningur fyrir vali þáttakenda. Í 

næstu spurningu bað því höfundur þátttakendur um að útskýra ástæðurnar fyrir vali 

sínu á greiðslumiðlinum sem þeir töldu sig nota oftast. Niðurstöðurnar urðu fremur 

einsleitar, en gáfu mjög skýra mynd af ástæðunum fyrir því að langstærstur hluti 

þátttakenda sagðist nota greiðslukort oftar en seðla og mynt. 
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Mynd 7 Ástæður fyrir vali greiðslumiðla. (Könnun höfundar). 

 

Á mynd 6 má sjá niðurbrot á svörunum sem bárust við spurningunni um ástæður fyrir 

vali á greiðslumiðil. Langstærstur hluti þáttakenda gaf þá skýringu að þeim þætti 

einfaldara og þægilegra að nota greiðslukorti heldur en seðla og mynt. Einnig kom fram í 

mörgum svörum að þáttakendum þætti óþægilegt að burðast um með seðla og klink og 

er það flokkað sem sama svarið. Nokkrir þáttakendur töluðu um að greiðslukortin veittu 

þeim töluvert meira öryggi í því skyni að hægt væri að loka greiðslukortum um leið og 

þau týndust, en ef seðlar og mynt týndust eða væri stolið, þá væri ansi hæpið að 

endurheimta það. Aðrir þáttakendur sögðu að þeir eyddu seðlunum og myntinni of 

auðveldlega en pössuðu betur upp á peningana þegar þeir notuðu greiðslukort, sem er 

áhugavert í ljósi þess að sú ástæða er oft notuð sem rök með notkun seðla og myntar, 

en ekki öfugt. Að lokum tóku nokkrir fram að vildapunktasöfnun spilaði inn í ákvörðun 

þeirra um að nota greiðslukort.  

 Þessar niðurstöður ýta undir þann grun sem höfundur hafði áður en niðurstöður 

könnunarinnar lágu fyrir. Svo virðist sem íslenskir neytendur séu ekki tilbúnir að taka á 

sig þá ábyrgð sem felst í því að ganga um með seðla og mynt. Einnig má draga þá 

ályktun að íslenski neytandinn sé fremur latur þegar kemur að vali greiðslumiðla, þar 

sem nokkrir tóku fram að þeir nenntu hreinilega ekki að standa í því að taka reglulega fé 

út  úr hraðbanka ef þeir þyrftu þess ekki. 
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 Það sem kemur ekki fram í þessari könnun, en höfundur telur hafa mikil áhrif á 

þessa kauphegðun íslensku þjóðarinnar, er auðvelt aðgengi þjóðarinnar að rafrænum 

greiðslukerfum. Það er til að mynda óþekkt í mörgum Evrópulöndum að neytendur geti 

greitt fyrir vöru og þjónustu með greiðslukortum hvert sem þeir fara. Í mörgum af þeim 

löndum sem könnun evrópska seðlabankans náði til, er til að mynda engan veginn 

sjálfgefið að fólk geti greitt fyrir ódýra hluti eins og kaffibolla á kaffihúsi, bílaþvott eða 

annað slíkt, með greiðslukorti. Þar af leiðandi er neytandinn að vissu leyti neyddur til 

þess að ganga um með seðla og mynt til þess að geta verslað þá vöru og þjónustu sem 

hann hefur áhuga á. Á Íslandi er nánast óþekkt að söluaðilar taki ekki við 

greiðslukortum. Það er einungis í undantekningartilvikum sem íslenski neytandinn er 

neyddur til þess að greiða fyrir vöru sína með seðlum og mynt. Þar af leiðandi er hægt 

að draga þá ályktun að ein ástæða þess að við göngum svo sjaldan um með seðla og 

mynt, sé einfaldlega vegna þess að við þurfum þess ekki. 

 Í næsta lið reyndi höfundur að líkja eftir spurningunni úr könnun evrópska 

seðlabankans þar sem þáttakendur voru spurðir hvort þeir væru líklegri til að nota seðla 

og mynt eða aðra greiðslumiðla til að greiða fyrir hinar ýmsu vörur. Verðflokkarnir 

skiptust í 0 – 1.000 kr. (Dagblöð, brauð), 1.000 – 3.000 kr. (Kvöldmáltíð), 3.000 – 15.000 

kr. (Matarinnkaup, Eldsneyti), 15.000 – 250.000 kr. (Fatnaður, Húsgögn) og 250.000 kr.+ 

(Nýr bíll).  Niðurstöðurnar, sem má sjá á mynd 7, voru gríðarlega frábrugðnar þeim sem 

evrópska könnunin gaf til kynna. Í lægsta verðflokknum sögðust 67,6% þáttakenda kjósa 

greiðslukort fram yfir seðla og mynt og í restinni af verðflokkunum var sú tala frá 94-

98%. Á þessum tölum má sjá að þáttakendur eru töluvert líklegri til þess að nýta sér 

greiðslukort við kaup á flest allri vöru og þjónustu. Þrátt fyrir að þessar upplýsingar séu 

ekki jafn marktækar og upplýsingarnar úr þeirri evrópsku, sökum töluvert minna úrtaks, 

gefa þær samt sem áður áhugaverða mynd af sérstæðri greiðslumiðlanotkun Íslendinga. 
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Mynd 8: Spurt var hvaða greiðslumiðil þáttakendur myndu velja til að greiða fyrir tilteknar vörur. 
(Könnun höfundar). 

 

Síðustu tvær spurningar könnunarinnar voru einfaldlega hannaðar til að athuga 

notkun þátttakenda á hraðbönkum og heimabönkum. Á mynd 8 má sjá niðurstöður úr 

spurningu um hraðbankanotkun þátttakenda. Eins og sjá má, er aðeins lítill partur 

þátttakenda sem segist nota hraðbanka reglulega, en flestir halda því fram að þeir notist 

einungis við hraðbanka þegar þeir neyðist til þess, sem má áætla að sé ekki mjög oft, 

miðað við það sem áður hefur fram komið.  
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Það áhugaverða við þessar niðurstöður er þó að ef til vill má gera ráð fyrir því að 

Íslendingar myndu nota seðla og mynt í töluvert meira magni ef þess væri oftar krafist af 

söluaðilum. Í mörgum Evrópulöndum tíðkast það hjá smásöluaðilum að setja reglur um 

lágmarksupphæðir sem verður að versla fyrir, ef greiða á með greiðslukorti. Í þeim 

löndum sem höfundur hefur búið, Belgíu og Frakklandi, er sú lágmarksupphæð oft 

jafnvel um 20 evrur, eða rúmar 3.000 krónur. Hægt er að velta fyrir sér hvort 

seðlanotkun okkar Íslendinga væri ekki töluvert meiri ef það sama væri uppi á 

teningnum hér á landi. Ef til vill gætu þessar reglur færst í aukana ef Íslendingar ganga 

einhverntímann inn í Evrópusambandið, hver veit. 

Að lokum voru þáttakendur af forvitni spurðir hvort þeir hefðu aðgang að 

heimabanka. Ekki er mikið um niðurstöður þeirrar spurningar að segja nema að hver 

einn og einasti þáttakandi svaraði spurningunni játandi. Óhætt er að gera ráð fyrir að í 

dag séu allflestir Íslendingar á aldrinum 18-67 ára komnir með aðgang að heimabanka, 

með einhverjum undantekningum að sjálfsögðu. 
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3 Kostir og ókostir mismunandi greiðslumiðla 

Til þess að komast að endanlegri niðurstöðu um ástæðurnar fyrir því að 

greiðslumiðlanotkun sé svo breytileg milli landa í sömu heimsálfunni, verða hér á eftir 

reifaðar jákvæðu og neikvæðu hliðarnar þeim greiðslumiðlum sem standa okkur til boða 

í dag. Með þessari aðferð ætlar höfundur að gera tilraun til þess að komast að því hvort 

einhverjar sérstakar breytur orsaki notkunarmynstur okkar, eða hvort einfaldari 

ástæður, svo sem hefðir eða venjur stjórni því hvernig við veljum þá greiðslumiðla sem 

við notum. 

Það eru ekki liðin mörg ár síðan seðlar og mynt voru nærri eini valmöguleikinn sem 

neytendur höfðu til þess að greiða fyrir vöru og þjónustu. En hvað er það sem orsakar 

þessa gríðarlegu notkun á seðlum og mynt hjá svo mörgum Evrópuríkjum, jafnvel á þeim 

rafrænu tímum sem við lifum á?  

Sumir vilja meina að fólk beri sterkari tilfinningar til seðlanna og eigi erfiðara með að 

láta þá af hendi, að fólk geri sér töluvert betur grein fyrir upphæðunum sem er verið að 

eyða, ef það þarf að láta af hendi nákvæma upphæð með seðlum og mynt, í stað þess 

að renna einfaldlega greiðslukorti í gegnum posa. Þessi kenning á vissulega rétt á sér í 

nútíma samfélagi, þar sem það tekur neytandann ekki nema eina handahreyfingu til 

þess að afsala sér jafnvel mörgum milljónum króna í skiptum fyrir glansandi vöru. Enn 

aðrir vilja meina að auðveldara sé að skammta sér eyðslufé fyrirfram þegar notast er við 

seðla og mynt. Þá sé einfaldlega hægt að ákveða hversu miklu á að eyða áður en farið er 

út úr húsi og þannig komið í veg fyrir nokkra fyrirfram eyðslu. Þannig er komist hjá því 

að hafa fullan aðgang að öllum auðæfum sínum, hvert sem er farið. Eins og flestir 

kannast við, getur verið einkar ógnvænlegt að opna heimabankann og renna yfir hversu 

miklu fé var eytt í nýafstaðinni utanlandsferð, eða einfaldlega löngu kvöldi í miðbæ 

Reykjavíkur. Að lokum er notkun seðla og myntar ekki bundin neinum þjónustugjöldum 

sem leggjast á við greiðslu. Með því að nota seðla og mynt losnar neytandinn við 

færslugjöld og önnur þjónustugjöld sem leggjast á þá sem nota debetkort. Yfirleitt eru 

kreditkortanotendur ekki rukkaðir um færslugjöld, en ýmis önnur þjónustugjöld geta 

lagst á notkun þeirra.  

Hvað öryggi mismunandi greiðslumiðla varðar, hafa greiðslukortin augljósa yfirburði. 

Augljós galli við að ganga um með háar upphæðir seðla, eins og margir hafa eflaust 
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upplifað þegar ferðast er erlendis, er að passa þarf vel upp á seðlana. Ef þeir týnast, þá 

er nánast víst að þeir verði ekki endurheimtir. Í löndum eins og Þýskalandi, þar sem 

meðal upphæð sem tekin er út úr hraðbanka er yfir 300 evrur, verður fólk að vera með 

öryggið á hreinu. Ef ekki er passað vel upp á seðlana getur það orsakað mikið 

fjárhagslegt tap. Flest greiðslukort nú til dags eru varin með PIN-númeri (e. PIN-code). 

Þrátt fyrir PIN-númerin, er vissulega hætta á að stolin kreditkort geti verið misnotuð ef 

þau komast í rangar hendur, þar sem yfirleitt þarf ekki að gefa upp PIN-númer ef verslað 

er t.d á internetinu með kreditkorti. Af þessum ástæðum telst það vera almenn 

skynsemi að láta loka glötuðum greiðslukortum hið snarasta. Sú þjónusta er til að 

mynda aðgengileg allan sólarhringinn á Íslandi og tekur ekki nema örfáar sekúndur að 

láta loka kreditkorti símleiðis í dag. Miðað við þær rannsóknir sem höfundur hefur 

skoðað við vinnslu þessarar ritgerðar, virðist aðal röksemdafærslan fyrir notkun seðla 

vera sú sem snýr að skömmtun fjármagns, og hóflegri eyðslu. Neytendum ýmissa landa 

virðist finnast auðveldara að halda utanum eyðslu sína og skammta sér fjárhæðir fyrir 

daglega eða vikulega eyðslu, ef notast er við seðla og mynt í stað greiðslukorta. 

Ekki má gleyma því að samkvæmt lögmálum hagfræðinnar, ætti notkun seðla og 

myntar að minnka þegar verðbólga hækkar. Þetta gæti mögulega útskýrt minni 

gjaldmiðilsnotkun hjá einhverjum ríkjum Evrópu, þar á meðal Íslandi. 

 

 

Enn er einn þáttur sem höfundur telur mikilvægt að rannsaka, sem mögulega getur 

útskýrt þau notkunarmynstur sem íslenska þjóðin hefur tileinkað sér hvað varðar val á 

greiðslumiðlum. Þessi þáttur snýr að markaðssetningu íslenskra banka til ungs fólks. Frá 

því að íslensk ungmenni hefja nám við menntaskóla, og jafnvel fyrr í einhverjum 

tilvikum, er herjað á þau með alls kyns gylliboðum frá íslenskum bönkum. Hver einasti 

viðskiptabanki á Íslandi hefur upp á að bjóða einhversskonar þjónustuleiðir fyrir krakka 

sem hafa vart náð unglingsaldri. Arion Banki, einn stærsti viðskiptabanki landsins 

auglýsir til að mynda fjárfestingarleiðir fyrir krakka sem vilja ávaxta fermingapeninga 

sína, sem þýðir að þjónustan er sniðin fyrir 13-14 ára gömul börn. Önnur þjónustuleið 

hjá bankanum kallast „Fjármálaþjónusta fyrir unglinga á aldrinum til 11-15 ára“. 

Sambærileg þjónustuleið hjá Íslandsbanka er XY bankaþjónustan, sem stílar inn á fólk á 
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aldrinum 12-16 ára. Þegar einstaklingarnir ná 16 ára aldri taka síðan við unglinga- og 

námsmannaleiðir eins og til dæmis Náman hjá landsbankanum. Öllum þessum 

þjónustum fylgja síðan gjafir, afslættir og alls kyns önnur fríðindi sem hjálpa óneitanlega 

til að laða að nýja viðskiptavini. 

Áður en krakkar ná jafnvel fullum skilningi á því hvernig peningar virka, eru því hinar 

ýmsu stofnanir farnar að lofa þeim öllu fögru til þess að næla í framtíðarviðskipti. 

Þessum þjónustuleiðum fylgja síðan hraðbankakort eða debetkort sem veita þeim síðan 

umtöluð fríðindi og hinar ýmsu sparnaðarleiðir. Eflaust er því hægt að velta því fyrir sér 

hvort þessi mikla greiðslukortanotkun íslensku þjóðarinnar tengist því að einhverju leyti 

að ungmenni eru orðin vön því að nýta sér greiðslukort jafnvel áður en þau ná fullum 

skilningi á hvernig greiðslukortin virka. Við skulum til gamans taka dæmi um einstakling 

sem hefur viðskipti sín hjá Íslandsbanka 12 ára gamall (Getur jafnvel hafið viðskipti fyrr 

ef samþykki foreldra er fyrir hendi). Við 12 ára aldur getur umræddur einstaklingur 

fengið hraðbankakort, sem hann getur einungis nýtt til að taka pening út úr hraðbanka. 

Við 14 ára aldur getur hann síðan fengið hraðbankakortinu breytt í debetkort sem hægt 

er að nota til að greiða fyrir vöru í verslunum. Þetta þýðir að þegar þessi einstaklingur 

nær 18 ára aldri, og verður þar með fjárráða, hefur hann átt og notað greiðslukort í heil 

6 ár eða jafnvel meira. Að sjálfsögðu er þetta ekki raunin með öll ungmenni, en rétt er 

að velta því fyrir sér hvort þessi stefna bankanna að bjóða svo ungu fólki til viðskipta 

geri það að verkum að þegar neytendur verða eldri, eru þeir orðnir svo vanir því að nota 

greiðslukort, að fátt annað kemur til greina. Annar þáttur sem spilar einnig inn í þessa 

þróun, er skortur seljenda á lágmarksupphæðum fyrir greiðslukort. Jafnvel ungt fólk sem 

verslar meira í litlum upphæðum, er sjaldan krafið um notkun á öðru en greiðslukortum. 

Annað mál er svo hvort þessi þróun sé endilega neikvæð, en um það hljóta að vera 

skiptar skoðanir. Sumir myndu halda því fram að þetta væri einungis merki um það 

hversu hratt við Íslendingar aðlögum okkur að þróun og framförum í tæknigeiranum. 

Eitt er allavega á kristaltæru, og það er að bankarnir nýta ýmsar leiðir til að hvetja 

neytendur til greiðslukortanotkunar, á meðan lítilli hvatningu er beitt til að örva notkun 

seðla og myntar. Ef fólk kýs að nota seðla og mynt fram yfir greiðslukort, er því ljóst að 

persónulegar ástæður neytandans hafa eitthvað með málið að gera. 
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4 Niðurstaða og lokaorð 

Ljóst er að höfundur hefur staðfest þann grun sem hann hafði áður en ritgerðarskrif 

hófust, um greiðslukortanotkun íslenskra neytenda. Í samanburði við aðrar evrópskar 

þjóðir er greiðslukortanotkun okkar gríðarlega mikil í samanburði við notkun gjaldmiðils.  

Eftir að hafa skoðað hinar ýmsu rannsóknir, kannanir og tölfræði yfir 

greiðslumiðlanotkun evrópskra neytenda, er ansi erfitt að negla niður eina sérstaka 

ástæðu fyrir sérstæðu notkunarmynstri Íslendinga á greiðslumiðlum. Höfundur vill 

meina að skortur á lágmarksupphæðum söluaðila fyrir greiðslukortanotkun hafi mikið 

með þessa hegðun að gera. Hvort sem aðrir þættir svo sem sterk markaðssetning 

bankanna, auðvelt aðgengi að rafrænum greiðslumiðlum eða fríðindi við notkun 

greiðslukorta spila þarna inn í, er erfitt að segja. Þótt hrun bankanna hafi eflaust fælt 

einhverja frá notkun greiðslukorta, virðast þau áhrif hafa gengið hratt yfir og 

greiðslukortanotkunin stefnir einungis upp á við í dag. 

Framtíðin virðist bera í skauti sér áframhaldandi rafræna þróun, fleiri og einfaldari 

leiðir til að greiða fyrir vöru og þjónustu í gegnum internetið eða aðra rafræna miðla. 

Greiðslukortin nýtast sem rafræn auðkenni, inni í heimabönkum er hægt að nálgast 

kortayfirlit, reikninga, launaseðla, lykilorð, PIN-númer og hvaðeina. Landinn virðist 

hvergi banginn við þessa hröðu rafrænu þróun, og fátt virðist ætla að koma í veg fyrir 

áframhaldandi aðlögun íslenska neytandans að henni. Hvort restin af Evrópu fylgi 

nokkurn tímann með, verður tíminn að leiða í ljós. 
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