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Summary 
It was the terrorism of 9/11 2001 wich got the Government of Iceland 

to start a working group for alert planning for Iceland. The group was 

to find out what would happen if the influence of outside factors would 

threaten business continuity and the finance stability in Iceland. In 

2006 a group of people from banking, finance services, together with 

The Confederation of Icelandic Employers, Icelandic Financial 

Services Association, FGM, and The Icelandic Banks Data Centre 

returned a compilation to the National Commissioner of the Icelandic 

Police. The alertplans that are now valid are more like a plan for short 

terms problems. 

 

In this project we try to answer the research question: 

How is payment intermediation ín Iceland prepared to face 

uncertainty? 

The conclusion of the project, based on the outcome of the working 

group, is that it is necessary to have a effective cash flow and 

stocktaking, also must secure access to notes and coins. The working 

group concludes there is a possibility to reduce considerable services 

of the bankingsystem if a uncertainty rises in forms of emergency. 

 

Keywords: Funds transfer, Iceland, Clearing Transaction, Money 

transfer, EEA. 
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Útdráttur 
Það voru hryðjuverkin 11. september 2001 sem fengu íslensku 

ríkisstjórnina til þess að ýta á eftir viðbúnaðarvinnu á Íslandi. 

Vinnuhópurinn átti að finna út hvað yrði, ef áhrif utanaðkomandi þátta 

myndu ógna samfelldum rekstri (e. business continuity) og 

fjármálastöðuleika í landinu. Það var svo árið 2006 að vinnuhópur 

banka- og fjármálaþjónustu, ásamt Samtökum atvinnulífsins, 

Samtökum fjármálafyrirtækja, Fjölgreiðslumiðlun og Reiknistofu 

bankanna, skilaði samantekt til ríkislögreglustjóra. Viðbúnaðaráætlanir 

þær sem nú eru í gildi, eru þó aðeins hugsaðar til þess að leysa 

vandamálin í skamman tíma. 

 

 Í verkefni þessu er leitast við að svara rannsóknarspurningunni : 

Hvernig er greiðslumiðlun á Íslandi í stakk búin til þess að takast á við 

óvissu?  

Niðurstaða verkefnisins út frá niðurstöðu vinnuhópsins er að 

nauðsynlegt þykir að viðhafa virka lausafjárstýringu og uppgjörskerfi. 

Einnig verður að tryggja aðgengi að seðlum og myntum. Hópurinn 

segir að hægt sé að draga umtalsvert úr þjónustu bankakerfisins ef upp 

skyldi koma óvissa á neyðastigi.  

 

Lykilorð: Greiðslumiðlun, Ísland, Greiðslukerfi, Fjármagnsflutningar, 

EES.  
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1. Inngangur  
Þetta verkefni er lokaverkefni til B.Sc. prófs í viðskiptafræðum við  

viðskiptadeild Háskólans á Akureyri. Meginmarkmið verkefnisins er að 

komast að því hver áhrifin yrðu á efnahagslífið ef utanaðkomandi 

óvissa, eins t.d. heimsfaraldur, herjaði á Ísland. 

Rannsóknarspurningin sem unnið verður út frá er: 

Hvernig er greiðslumiðlun á Íslandi  í stakk búin til þess að takast á 

við utanaðkomandi óvissu?  

Byrjað verður á því að fjalla um aðferðarfræðina í ritgerðinni. Rakin er 

saga alþjóðlega peningakerfisins. Fjallað verður um kerfi sem voru við 

lýði; Tvímetalisma, Gullfótinn, millistríðsárin, Bretton Woods kerfið 

og fljótandi gengisskráningu. 

Fjármagnsflutningar urðu frjálsir á Íslandi með tilkomu EES 

samningsins. Það tryggði meðal annars aukið frelsi í fjármálaþjónustu 

og fjármagnsflutningum. Þetta hafði mótandi áhrif á íslenska 

samfélagið og veitti samfélaginu óbeint, stóraukið samstarf við aðrar 

Evrópuþjóðir. 

Á síðustu tveimur árum hafa orðið talsverðar breytingar á vettvangi 

greiðslumiðlunar. Hér á eftir verða ýmis greiðslukerfi skoðuð; 

stórgreiðslukerfið, nýtt miðlægt verðbréfauppgjörskerfi Target2, 

jöfnunarkerfi og verðbréfauppgjörskerfi. Nýtt fyrirkomulag við nettun 

greiðslufyrirmæla í jöfnunarkerfi (JK-kerfi) Fjölgreiðslumiðlunar 

(FGM) var tekið upp og í dag eru allar heimildarfjárhæðir tryggðar að 

fullu. Í JK-kerfinu voru virkjaðir sjálfvirkir heimildarlásar svo að 

öruggt væri að ekki yrði hægt að fara framyfir umsamdar heimildir á 

hverjum tíma. Til þess að koma í veg fyrir að hægt sé að hluta greiðslur 

niður hefur verið komið fyrir tæknibúnaði sem er sjálfvirkur.  

Það er í höndum Seðlabanka Íslands að setja lög og reglur um starfsemi 

JK-kerfa og stórgreiðslukerfisins. Seðlabankinn og Fjármálaeftirlitið 

(FME) hafa gert samstarfsamning og hafa þeir með sér verkaskiptingu. 

FME sér um eftirlit á reglum sem gerðar eru um greiðslukerfi en 

Seðlabankinn er með kerfislægt eftirlit. Einnig hafa þeir gert með sér 

samning um að vera með sameiginlega viðlagaáætlun. 
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Reiknistofa bankanna (RB) er í eigu Seðlabankans, viðskiptabankanna, 

sparisjóðanna, Borgunar hf. og Valitors hf. Þetta samstarf markaði 

tímamót á sínum tíma og eru tölvukerfin hjá RB þau flóknustu á 

Íslandi.  

Í þessu verkefni verða skoðuð greiðslukerfi og samstarf Seðlabankans 

við Fjölgreiðslumiðlun og Fjármálaeftirlitið. Fjallað verður um það 

hvaða aðilar á Íslandi eru að nota alþjóðlegu greiðslumiðlunina 

SWIFT. Einnig verður fjallað um evrópska staðla fyrir reikningsnúmer 

IBAN og BIC sem er ákveðinn staðall hjá SWIFT. Samevrópska 

greiðslumiðlunarsvæði (SEPA) og þróun þess verður skoðuð.  

Að lokum verður skoðað hvernig tekist er á við utanaðkomandi óvissu 

og verður stuðst við skýrslu almannavarna, ríkislögreglustjóra og 

vinnuskýrslu vinnuhópsins. 
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2. Aðferðarfræði 
Í þessum kafla verður fjallað á fræðilegan hátt um aðferðarfræðina við 

að skrifa ritgerðina og hver tilgangurinn sé með henni.  

 

2.1.  Spurningin valin 

Tilgangurinn með að skrifa ritgerðina er: 

„Að svara spurningum, einni eða fleiri. 

Að rökstyðja svör á viðeigandi hátt“ (Friðrik H. Jónsson og Sigurður J. 

Grétarsson, 2002). 

Því er það fyrsta verk höfundar að finna spurningu sem hvorki er hægt 

að svar játandi né neitandi. Því næst safnar höfundur heimildum úr 

bókum, viðtölum, greinum, af internetinu og úr öðrum heimildum sem 

hann þarf svo að vitna í, þar sem við á (Friðrik H. Jónsson og Sigurður 

J. Grétarsson, 2002, bls. 13-15). 

Höfundur fann margar af heimildum sínum á internetinu. Með tilkomu 

internetsins er gerlegt að nálgast alls konar upplýsinga á auðveldan 

hátt. Höfundur sótti einnig ritaðar heimildir úr fræðibókum. Þá fékk 

hann munnlegar heimildir í Landsbanka Íslands; í viðtali við Auði 

Bjarnadóttur, sem er yfirmaður bakfærsludeildar og hefur unnið mikið 

með SWIFT greiðslur. Höfundur fékk einnig heimildir frá 

Landsbankanum í tölvupóstum. Þá fékk hann munnlegar heimildir í 

Seðlabanka Íslands í formi tölvupósta frá Guðmundi Kr. Tómassyni og 

Reiknistofu bankanna frá Guðbrandi Jónassyni. Tölvupóstar bjóða upp 

á það að þú getir átt samskipti hvaðan sem er og hvert sem er í 

heiminum. Það eina sem þarf er internettenging og tölva. Þetta getur 

sparað heilmikinn tíma og fyrirhöfn.  

 Heimildaritgerðir byggja á lestri og mati á verkum annarra. Það er því 

mjög mikilvægt að vandað sé til verka við val á heimildum og að þær 
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séu skynsamlega nýttar. Þær þurfa að styrkja tiltekinn málflutning, 

gefa yfirsýn og nýtast í svör við rannsóknaspurningum..  

Fræðiritgerð getur verið af fjölbreyttum toga. Höfundurinn á að spyrja 

athyglisverðra spurninga, niðurstöður þurfa að vera vel útskýrðar og 

vel rökstuddar á viðeigandi hátt. Heimildir þarf að skrá samkvæm 

ákveðnum  reglum og verða að vera í samræmi við viðfangsefnið.  

Höfundur á að hasla sér völl og gæta þess að afmarka efnið sem skrifa 

á um. Hann leitar svara við spurningum sínum og hægt er að gera það 

með ýmsum hætti. Mikilvægast er að hann geri grein fyrir svörum 

sínum á sannfærandi hátt. Það gerir hann með því að rökstyðja mál sitt 

á skipulegan hátt og útskýra réttmæti raka sinna og gæta þess að 

sannleiksgildi sé staðfest. Mótrökum verður hann að velta fyrir sér svo 

hann geti greitt úr mögulegum misskilningi eða ruglingi (Friðrik H. 

Jónsson og Sigurður J. Grétarsson, 2002, bls. 15-16).  
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3. Saga alþjóðlegra peningakerfa 
Í þessum kafla verður sögð saga alþjóðlegra peningakerfa. Sagt verður 

frá því hvaða kerfi þetta voru og hvenær þau voru, kostir og gallar 

hvers kerfis raktir og ástæður þess að þeim skipt út. Þessi kerfi eru 

Tvímetalismi, Gullfóturinn, millistríðsárin, Bretton Woods kerfið og 

Fljótandi gengisskráning. 

 

3.1.     Tvímetalismi 

Fyrir 1875 var tvímetalismi (bimetallism) ríkjandi. Þá voru bæði gull 

og silfur notuð sem gjaldmiðill, sum lönd notuðu gull, önnur silfur og 

enn önnur hvoru tveggja. Gengi milli landa var reiknað útfrá hlutfalli 

gulls/silfurs í hvorum gjaldmiðli fyrir sig. Ef viðskiptalönd notuðu sitt 

hvorn málminn (annað gull og hitt silfur) var gengið byggt á gengi 

hvors um sig við þriðja land sem notaði báða gjaldmiðla. Lönd sem 

notuðu tvímetalisma upplifðu oft það sem kallað er „Gresham´s law“, 

sem segir að sá málmur sem er minna virði, verði yfirgnæfandi í 

viðskiptum. Það sýndi sig þegar gull frá nýjum námum í Kaliforníu og 

Ástralíu flæddi inn á markaðinn á milli 1950 og 1960. Verðmæti gulls 

féll, sem varð til þess að gengi gjaldmiðla sem miðuðu sig við gull 

varð of hátt. Í kjölfarið fóru fleiri ríki að miða gjaldmiðil sinn við gull 

sem breytti alþjóðlega peningakerfinu í Gullfótinn (Eun & Resnick, 

2007, bls. 26). 

 

3.2.     Gullfóturinn 
Gullfóturinn var við lýði á tímabilinu frá 1875 til 1914. Þá var gull eini 

alþjóðlegi gjaldmiðillinn, gengi þess var fast og frjálst að flytja gull á 

milli landa. Gengi milli tveggja gjaldmiðla miðaðist við gullinnihald 

hvors um sig. Ef t.d. únsa af gulli var metin á sex pund í Bretlandi og á 

12 franka í Frakklandi var gengið tveir frankar á móti hverju pundi. Á 

þessu tímabili var gengi gjaldmiðla mjög stöðugt sem ýtti undir 
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milliríkjaviðskipti. Ójafnvægi í genginu leiðréttist sjálfkrafa, þannig að 

ef t.d. pundið selst á 1,80 franka verður aukin eftirspurn eftir pundum. 

Þá vilja allir kaupa pund fyrir franka en enginn vill kaupa franka fyrir 

pund. Aukin eftirspurn hækkar verðið á pundinu þar til gengið kemst 

aftur í jafnvægi. Ójafnvægi í vöruskiptum leiðréttist líka sjálfkrafa með 

því sem kallast “price-specie-flow-mechanism“. Það lýsir sér í því að 

ef t.d. Bretland flytur meira af vörum til Frakklands en Frakkland 

flytur til Bretlands flytjast fjármunir frá Frakklandi til Bretlands. Við 

það lækka verð í Frakklandi en hækka að sama skapi í Bretlandi. Það 

veldur því að útflutningur frá Bretlandi til Frakklands dregst saman þar 

sem vörurnar eru of dýrar fyrir franskan markað en útflutningur frá 

Frakklandi til Bretlands eykst því þar er hægt að fá vörur á góðu verði. 

Þannig kemst jafnvægi á viðskiptajöfnuðinn milli landanna. 

Margir eru fylgjandi Gullfætinum enn í dag og telja hann góða leið til 

þess að hafa stjórn á verðbólgu. Gull er takmörkuð auðlind og því ekki 

á færi neins að stjórna flæði þess svo nokkru nemi. Þannig verði ekki 

svo mikið framboð fjármagns að til verðbólgu komi. 

Helstu gallar Gullfótarins eru nátengdir kostunum. Takmarkað 

framboð á gulli getur haldið aftur af vexti viðskipta og fjárfestinga 

vegna skorts á varasjóðum. Jafnframt geta lönd hætt þátttöku í 

gullfætinum ef upp koma aðstæður heimafyrir sem eru í ósamræmi við 

reglur hans. 

Gullfóturinn leið undir lok vegna ójafnvægis á peningamarkaði í 

tengslum við fyrri heimsstyrjöldina (Eun & Resnick, 2007, bls. 27-28). 

 

3.3.      Millistríðsárin 
Á millistríðsárunum 1914-1944 má segja að hafi verið við lýði. 

Óðaverðbólga var í mörgum löndum og þau notuðu svokallaðar 

“predatory” gengisfellingar til þess að ná forskoti á mörkuðum. Þetta 

olli miklum sveiflum á gjaldeyrismarkaði. Þegar leið frá stríðinu og ró 

komst á peningamarkaðinn í hverju landi var reynt að kom á nýjum 

Gullfæti en ekki náðist samstaða um það. Löndin fundu leiðir til þess 
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að fara framhjá reglunum til þess að ná sem bestum árangri í sínum 

eigin peningamálum. Þetta varð til þess að löndin hættu smám saman 

að miða gengi gjaldmiðla sinna við gull. Á þessum tíma varð 

bandaríkjadalur ríkjandi gjaldmiðill í stað breska pundsins sem hafði 

verið það fram að þessu (Eun & Resnick, 2007, bls. 28-29). 

 

3.4.     Bretton Woods kerfið 

Hið svokallaða Bretton Woods kerfi var ríkjandi á árunum 1945-1972. 

Það dregur nafn sitt af fundi 44 þjóða sem haldinn var í Bretton Woods 

í Bandaríkjunum, nánar tiltekið í New Hamsphire árið 1944. Tilgangur 

fundarins var að búa til nýtt alþjóðlegt peningakerfi og ná stöðugleika í 

gengi gjaldmiðla án þess að nota Gullfótinn (e. Classical Gold 

Standard) sem var hættur að virka. 

Á fundinum náðist samkomulag um að stofna Alþjóða 

gjaldeyrissjóðinn (e. International Monetary Fund – IMF). Hlutverk 

hans var að halda utanum þær reglur sem settar voru um gjaldeyrismál 

og sjá til þess að þeim væri framfylgt. Jafnframt var Alþjóðabankinn 

(World Bank) stofnaður, en hlutverk hans var fyrst og fremst að 

fjármagna ákveðin þróunarverkefni. 

Bretton Woods kerfið byggðist upp á því að bandaríkjadalur var festur 

við gull og aðrir gjaldmiðlar síðan við bandaríkjadal. Hvert land var 

svo ábyrgt fyrir því að gengi síns gjaldmiðils færi ekki meira en +/1% 

frá viðmiðunargengi við bandaríkjadal. 

Helstu kostir þessa kerfis eru að hægt er að eiga viðskipti milli landa 

og greiða í erlendum gjaldmiðlum en ekki bara í gulli, að hægt er að 

láta gjaldeyriseign safna vöxtum sem gull gerir ekki og að hægt er að 

spara þann kostnað sem fer í að flytja gull á milli landa. 

Helsti galli kerfisins var, eins og prófessor Robert Triffin benti á, að til 

þess að önnur lönd en USA gætu átt varasjóði þurfti alltaf að vera 

viðskiptahalli í USA. Þetta gæti veikt tiltrú manna á bandaríkjadal og 

valdið hruni kerfisins og sú varð einmitt raunin upp úr 1970.  
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Árið 1970 bjó Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn til gjaldmiðilinn SDR til 

þess að létta álaginu á bandaríkjadal. Eftir það var hægt að eiga 

alþjóðleg viðskipti með gulli, erlendum gjaldmiðlum eða SDR. SDR 

var upphaflega samsettur úr vegnu meðaltali 16 gjaldmiðla en þeim var 

1981 fækkað í fimm og síðar í fjóra, bandaríkjadal, evru, japanskt jen 

og breskt pund.  

Tilraunir til þess að styðja Bretton Woods kerfið náðu ekki tilsettum 

árangri þar sem Bandaríkjamenn veittu miklum fjármunum í 

Víetnamstríðið og nýtt velferðarkerfi sem ollu mikilli þenslu á 

bandarískum peningamarkaði. Þetta olli því að grundvöllur kerfisins 

brast. Reynt var með fundi í desember 1971 að breyta forsendum 

kerfisins til þess að bjarga því en það tókst ekki og í mars 1973 var 

tekið upp fljótandi gengi í mörgum löndum. Þar með var tími Bretton 

Woods kerfisins liðinn undir lok (Eun & Resnick, 2007, bls. 29-32). 

 

3.5.      Fljótandi gengisskráning 
Fljótandi gengisskráning (e. Flexible exchange rate) hefur verið við 

lýði frá árinu 1973 og fram á þennan dag. Meðlimir Alþjóða 

gjaldeyrissjóðsins funduðu á Jamaika árið 1976 og settu nýjar reglur 

um alþjóðlegt peningakerfi. Lykilatriði voru að samþykkt var að gengi 

gæti verið fljótandi, að seðlabankar gætu gripið inn í gjaldeyrismarkaði 

til þess að minnka óæskilegar sveiflur, gull var aflagt sem gjaldmiðill 

og vanþróuð ríki og ríki sem ekki flytja út olíu fengu aukið aðgengi að 

sjóðum Alþjóða gjaldeyrissjóðsins. Í kjölfarið hefur gengi gjaldmiðla 

orðið mun óstöðugra en á tíma Brenton Woods kerfisins. Árið 1987 var 

haldinn fundur G-7 þjóðanna þar sem samþykkt var að vinna saman að 

meiri stöðugleika gjaldmiðla og að auka samvinnu varðandi 

þjóðhagfræðileg málefni. Í kjölfarið var farið að beita “stjórnuðu floti” 

(managed-float system) sem innibar að ríkin sjö myndu sameinast um 

afskipti af gjaldeyrismarkaðnum til þess að leiðrétta gjaldmiðla sem 

væru of- eða vanmetnir. Í kjölfarið náðist meiri stöðugleiki í ákveðinn 

tíma en á árunum 1996-2001 hækkaði gengi bandaríkjadollars vegna 

góðs gengis í kjölfar mikilla tækniframfara. Það gerði það að verkum 
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að aðrar þjóðir fjárfestu mikið í landinu sem jók enn á hækkun 

gengisins. Eftir 2001 hefur bandaríkjadalur lækkað aftur og stöðugleiki 

á markaðnum aukist. 

Kostir fljótandi gengis eru m.a. að ójafnvægi á peningamarkaði 

leiðréttist hratt og að hvert ríki hefur stjórn á eigin peningamálum. 

Gallar fljótandi gengis eru m.a. óvissa um þróun gengismála, sem getur 

dregið úr alþjóðaviðskiptum, ásamt því sem ekkert öryggisnet er 

gagnvart krísum (Eun & Resnick, 2007, bls. 32-34). 
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4. EES-samningurinn 
Við undirskrift samningsins í Portúgal um Evrópska efnahagssvæðisins 

(EES) árið 1992, voru Íslendingar að tryggja sér meðal annars aukið 

frelsi í fjármálaþjónustu og fjármagnsflutningum. Það er hægt að segja 

að EES samningurinn hafi haft mótandi áhrif á íslenska samfélagið og 

gefi samfélaginu með óbeinum hætti stóraukið samstarf við aðrar 

Evrópuþjóðir. Þó að íslendingar hafa ekki gerst aðilar að ESB hafa 

íslensk stjórnvöld nýtt sér að samræma reglur því sem gerist í ESB og 

oft knúin til þess vegna viðskiptahagsmuna. Það gefur auga leið að ef 

fyrirtæki yrðu að borga hærri skatta hér heldur en tíðkast hjá ESB-

ríkjunum gætu þau flutt starfsemi sína úr landinu á grundvelli 

samnings (Eiríkur Bergmann, 2003, bls. 85, 95 og 96). 

Á myndinni hér að neðan er talað um tveggja stoða kerfi EES og 

byggist á samvinnu við EFTA og ESB og sýnir hvernig EFTA og ESB 

ásamt þeim sameiginlegum stofnunum sem samstarfið fer fram í 

kerfinu.  

 

                            Mynd 1. Tveggja stoða kerfi EFTA & ESB. 
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Með EES samningnum er verið að mynda einsleitan evrópskan markað 

sem fer með sömu reglur og er þannig verið að stuðla að stöðugu og 

jafnri eflingu efnahags- og viðskiptalegra tengsla samningsaðila í 

Evrópu (Utanríkisráðuneytið, 2008). 

 

4.1.     Maastricht-sáttmálinn (1992) 

Samþykkt Maastricht sáttmálans var til þess að gerðar voru breytingar  

á stofnlögum EB vegna mikla umbrotstíma í stjórnmálum. Hrun 

Sovétríkjanna 1991 og sameining Austur og Vestur - Þýskalands 1990, 

flýttu fyrir pólitískum vilja til þess að víkka Evrópusamstarfið enn 

frekar. Var kallað eftir endurskoðun á samstarfinu í heild því 

stofnanakerfi þess og ákvarðanaferli var upprunalega hannað með færri 

aðildarríki í huga. 

Eftir þetta var nafninu á sambandinu breytt í Evrópusambandið með 

skammstöfunina ESB og það innsiglað í samningnum sem var 

undirritaður á ríkjaráðstefnunni EB í Maastricht 1992. Eins og sjá má á 

myndinni hér að neðan er Maastricht-sáttmálinn byggður upp af þrem 

stoðum. Sú sem er allra mikilvægust er fyrsta stoðin og hefur að geyma 

samninga um Evrópubandalögin. Hinar tvær fjalla um ný 

samstarfssvið, annarsvegar um utanríkis- og öryggismálastefnu og 

hinsvegar um samstarf á sviði innanríkis- og dómsmála (Eiríkur 

Bergmann, 2003, bls. 38-41; Alþýðusamband Íslands, 2006). Mesti 

þunginn af samstarfi ESB fer fram í fyrstu stoðinni. Hún er eina stoðin 

sem felur í sér verulegt yfirþjóðlegt vald. Hinar tvær stoðirnar eru 

byggðar á milliríkjagrundvelli. Það þýðir að ákvarðanir eru teknar 

samhljóða og hvert aðildarríki hefur neitunarvald en taka þó ekki öll 

þátt í öllum samstarfsþáttum. 
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                         Mynd 2. Þrjár stoðir ESB. 

Með þessum sáttmála var verið að veita frelsi í vöruviðskiptum, 

fólksflutningum, þjónustu og fjármagnsflutningum á innri markaði 

bandalagsins. Með þessu er verið að segja að engin höft séu lögð á 

greiðslur. Rétturinn og skyldan til þess að koma á frjálsum 

fjármagnsflutningum taka til þessarar forsendu fjórfrelsisins. Það er að 

greiðslur í tengslum við þjónustu, vöruflutninga, fólksflutninga eða 

fjármagnsflutninga milli aðildarríkja skulu því vera lausar við öll höft 

(Eiríkur Bergmann, 2003, bls. 39; Fastanefnd framkvæmdastjórnar 

ESB, 2001). 

 

4.2.      Frjálsir fjármagnsflutningar 

Hægt er að segja að frjálsir fjármagnsflutningar skiptast í fyrsta lagi, 

gjaldeyrisviðskipti vegna inn- og útflutnings vöru og þjónustu og í 

öðru lagi í fjármagnshreyfingar. Fjármagnshreyfingar eru flutningur 
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fjár á milli landa eins og fjárfestingar í atvinnurekstri, verðbréfa-, 

fasteignaviðskipti, lánveitingar og lántökur, innlagnir og úttektir á 

bankareikningum og að lokum yfirfærslur á söluandvirði eigna þeirra 

sem fluttar eru af landi brott. 

Fjármagnshreyfingum er skipt í tvo flokka: 

� Skammtímahreyfingar fjármagns 

� Langtímahreyfingar fjármagns 

Samkvæmt lögum Seðlabanka Íslands um almenna upplýsingaskyldu 

vegna gjaldeyrisviðskipta og fjármagnshreyfinga milli landa ber að 

veita Seðlabanka Íslands allar þær upplýsingar um gjaldeyrisviðskipti 

og annað er varðar greiðslujöfnuð og stöðu þjóðarinnar við útlönd 

(Seðlabankinn, 1995a). 

Fram kemur í lögum Seðlabanka Íslands um gjaldeyrismál, að 

fjármagnshreyfingar eru flutningur eða yfirfærsla á fjármunum milli 

landa í beinum fjárfestingum, veitingu ábyrgða og hvers konar 

greiðslutrygginga, opnun og notkun á bankareikningum, yfirfærslu á 

fjármunum fjölskyldna og einstaklinga. Einnig tengist flutningurinn 

framvirkum viðskiptum, gjaldmiðla- og vaxtaskiptum og við skiptum 

um valrétt (valkvæðum viðskiptum). Viðskiptum og útgáfu á 

hlutabréfum, skuldabréfum, víxlum, hlutdeildarskírteinum 

verðbréfasjóða og önnur lang- eða skammtímaverðbréf , allt þetta sem 

undan er talið tengist flutningum eða yfirfærslum á fjármunum á milli 

landa. Gjaldeyrisviðskipti vegna út- og innflutnings á vöru og þjónustu 

skulu vera óheft. Þetta gildir einnig um fjármagnshreyfingar og 

gjaldeyrisviðskipti vegna þeirra (Alþingi, 1992).  
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5. Stofnanir sem tengjast greiðslumiðlun 
Í þessum kafla verða skoðaðar stofnanir sem tengjast greiðslumiðlun. 

Þessi fyrirtæki eru Seðlabanki Íslands, Alþjóðargreiðslubankinn (BIS), 

Fjármálaeftirlitið (FME), Reiknistofa bankanna (RB) og að lokum 

Fjölgreiðslumiðlun (FGM). 

 

5.1.      Seðlabanki Íslands 

Stjórn peningamála á Íslandi er undir stjórn Seðlabankans. Bankinn var 

stofnaður með lögum árið 1961 en starfsemin sjálf á Íslandi á sér lengri 

sögu. Forsætisráðherra og bankaráðið í Seðlabankanum fer með 

yfirstjórn hans. Í bankaráði eru sjö fulltrúar sem eru ákvarðaðir af 

Alþingi í lok Alþingiskosninga. Forsætisráðherra skipar þrjá 

bankastjóra í bankastjórn. Það er svo í höndum ráðherra að skipa 

formann bankastjórnar. Stjórnin ber ábyrgð á rekstri Seðlabankans og 

fer með ákvörðunarvald í öllum helstu málefnum bankans, eins og 

stefnu í peningamálum. 

 Starfsemi bankans er margvísleg og er markmið hans að halda 

stöðuleika í verðlagi með stjórn peningamála. Honum ber að stuðla 

einnig að framgangi meginmarkmiða efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar, 

að svo miklu leyti sem bankinn telji það ekki ganga gegn hans 

meginmarkmiði um verðstöðuleika. Fleiri viðfangsefni Seðlabankans 

eru að samrýmast hlutverki sínu sem banka, varðveita 

gjaldeyrisvarasjóð og að fjármálakerfið sé virkt og öruggt. 

Seðlabankinn þarf einnig að huga að öruggum greiðslukerfum sem og 

verðbréfauppgjörskerfum og að þau séu skilvirk. til þess að þetta gangi 

upp þarf að greina hlutverk kerfana. Það þarf að móta stefnu varðandi 

þróun kerfanna (e. Policy-Making Role), veita þarf stuðning við 

markaðslausnir og frumkvæði á þessu sviði (e. Catalyst Role), setja 

þarf reglur fyrir kerfið sjálf (e. Regulatory Role), rekstur 

stórgreiðslukerfisins og einnig uppgjör jöfnunarkerfisins og í 

verðbréfauppgjörskerfinu (e. Operational Role) og að lokum þarf hann 
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að hafa eftirlit með kerfunum að þau séu í samræmi við alþjóðlega 

staðla (e. Oversight Role). Einnig að sjá um útgáfu seðla og myntar, 

framkvæmd gengismála og allt sem tilgreint er í lögum um 

Seðlabankann (Seðlabankinn, 2008a).  

Seðlabankinn á að annast kerfislægt eftirlit og hafa yfirsýn með 

starfsemi greiðslu- og uppgjörskerfa hvað varðar öryggi, hagkvæmni 

og skilvirkni þeirra. Einkum snýst athygli bankans að rekstraráhættu 

kerfanna, áhrifaþáttum tengdum rekstri, innri uppbyggingu og að farið 

sé eftir að gildandi lögum og reglum er snertir rekstur þeirra. Þessi 

yfirsjón hjá bankanum viðkemur fyrst og fremst sjálf greiðslukerfin. 

Þessi tilmæli koma frá Alþjóðagreiðslubankanum (Seðlabankinn, 

2008).  

 

       5.1.1.     Alþjóðagreiðslubankinn (BIS) 

Alþjóðagreiðslubankinn (e. BIS – Bank for International Settlements) 

er elsta alþjóðlega fjármálastofnunin og er staðsett í Basel í Sviss. BIS 

var stofnaður 1930 og eru í eigu margra seðlabanka ásamt því að vera 

banki seðlabankana og er afar mikilvæg greininga- og 

rannsóknarstofnun sem við kemur að starfsemi seðlabankana eins og 

peningamálum og fjármálastöðuleika.  

Seðlabanki Íslands er hluthafi í bankanum og eiga þeir fulltrúa sem 

taka þátt í margvíslegu samstarfi á vettvangi Alþjóðagreiðslubankans. 

Alþjóðagreiðslubankinn stuðlar að margvíslegu alþjóðlegu samstarfi 

við seðlabankana, auk þess að hafa eftirlit með fjármálastarfsemi, eins 

og undirbúningi reglusetningar um eiginfjárhlutföll bankanna. 

Fjármálastöðugleikaráðið (Financial Stability Forum) hefur einnig haft 

bækistöðvar sínar hjá BIS (Bank For International Settlements, 2008).  

Það eru tilmæli Alþjóðargreiðslubankans að allir seðlabankar tryggi að 

þeirra eigin greiðslukerfi séu viðurkennd og uppfylli kröfur alþjóðlegra 
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staðla. Einnig þurfa þeir að gæta þess að greiðslukerfi, sem eru rekin af 

þriðja aðila, séu með sömu staðla. (Seðlabankinn, 2008b)  

 

5.2.      Fjármáleftirlitið (FME) 

Fjármálaeftirlitið fer með það hlutverk að vera með eftirlit á starfsemi 

fyrirtækja sem eru eftirlitsskyld. Því ber að gæta þess að það sé allt í 

samræmi við lög og reglur og við eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti. 

Þeir aðilar sem flokkast undir eftirlitsskyldra aðila eru 

viðskiptabankarnir, sparisjóðir, verðbréfafyrirtæki, verðbréfamiðlar, 

rekstarafélög verðbréfasjóða, lífeyrissjóðir, lánafyrirtæki 

(fjárfestingarbankar), vátryggingafélög og vátryggingamiðlar sem eru 

með starfsleyfi hér á landi, kauphallir og innlánsdeildir 

samvinnufélaga. FME hefur eftirlit með fyrirtækjum sem starfa undir 

sérstökum lögum, eins og Nýsköpunarsjóður atvinnulífisins og 

húsbréfadeild Íbúðalánasjóðs (Fjármálaeftirlitið, 2008).  

FME vinnur í nánu samstarfi við Seðlabanka Íslands og hafa sín á milli 

gert sérstakan samstarfssamning. Einnig hafa þeir gert samning um 

greiðslu- og uppgjörskerfi sem innheldur meðal annars: 

� að komið sé í veg fyrir tvíverknað og verkaskiptingu og ábyrgð 

samningaaðila sé skýr. 

� að ekki sé dregið úr ábyrgð rekstraraðila, þess efnis að tryggja 

það að kerfin uppfylli þær kröfur sem til þeirra eru gerðar. 

� að stuðlað sé að öryggi og skilvirkni greiðslu- og 

uppgjörskerfa. 

FME og Seðlabankinn hafa með sér verkaskiptingu. FME hefur eftirlit 

með framkvæmdum á reglum sem gilda um kerfi einstakra þátttakenda 

í greiðslu- og uppgjörskerfum. Seðlabankinn sér um kerfislægt eftirlit 

með starfsemi kerfanna hvað varðar skilvirkni þeirra, öryggi og 

hagkvæmni (Seðlabankinn, 2008b). 
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5.3.      Reiknistofa bankanna (RB) 

Reiknistofa bankanna hóf starfsemi sína í mars árið 1973. Það voru 

mörkuð ákveðin tímamót þegar samstarf um RB leit dagsins ljós. 

Samstarf náðist á milli banka og sparisjóða hér á landi og er RB í dag í 

eigu Seðlabankans, Kaupþings, Glitnis, Landsbankans, sparisjóða, 

Borgunar hf. og Valitors hf.  

Erlendis ruddi tölvutæknin sér til rúms. Með sameiginlegri 

tölvuvinnslu var íslenska bankakerfinu gert kleift að notast við nýjustu 

tækni og með því var grunnurinn lagður að því að hafa sem traustast og 

öflugast viðskiptakerfi á nútímavísu.  

Það sem hefur mótað starfsemi RB er þessi öra þróun og aukna 

þjónusta sem RB veitir til viðskiptamanna sinna. Samstarfið á milli 

sparisjóða og banka um RB byggist á öryggi og hagkvæmni í rekstri.  

Hagkvæmni RB kom t.d. vel í ljós þegar myntbreytingin var árið 1981, 

við tölvutengingu allra banka og sparisjóða og afgreiðslustaða þeirra 

um landið allt, frá árinu 1986, við tengingu við erlenda banka, fyrir 

millifærslur fjármagns á milli landa, frá árinu 1989, við upptöku 

fjármagnstekjuskatts árið 1997 og breytingu tölvukerfa vegna 

árþúsundamótanna. Ef RB hefði ekki notið við, þá hefði þurft að vinna 

þessi verkefni á mörgum stöðum í bankakerfinu. 

Það sem gerir RB einstaka og þekkist ekki í öðrum löndum með sama 

hætti og hér á landi, er sú staðreynd að það er hægt að bóka færslur á 

rauntíma á milli allra íslenskra bankanna og sparisjóðanna og öll 

millibankaviðskipti eru gerð upp samdægurs hjá öllum bönkunum, 

hvort sem viðkomandi er viðskiptavinur í reikningssviðskiptum eða 

ekki .   

RB sér um greiðslujöfnunarþjónustu og rekstur jöfnunarkerfis fyrir 

Fjölgreiðslumiðlun (FGM) og rekstur á stórgreiðslukerfi Seðlabankans, 

auk hugbúnaðarþjónustu fyrir báða aðila, samkvæmt sérstökum 

samningum sem RB hefur gert við þá. 
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RB hefur sett upp varatölvusetur til þess að hægt sé að hafa órofinn 

rekstur allan sólarhringinn, allan ársins hring. Þessi búnaður er 

prófaður reglulega til þess að það sé öruggt að hann sé í lagi og þá líka 

þegar um neyðartilvik er að ræða eins og getur orðið þegar mikið álag 

er á aðalvél. Samstarfsaðilar hafa líka komið sér upp varabúnaði til að 

tengjast RB (Reiknistofa bankanna, 2008). 

 

5.4.      Fjölgreiðslumiðlun (FGM) 

Fjölgreiðslumiðlun er félag sem stofnað var árið 2000 af Seðlabanka 

Íslands, viðskiptabönkunum, sparisjóðunum, Greiðslumiðlun hf. og 

kreditkortafyrirtækjum. Tilgangurinn með stofnun þessa fyrirtækis var 

að auðvelda nýjum aðilum aðgang að greiðslumiðlunarkerfinu. Stór 

hluti af greiðslumiðlunarkerfinu hefur verið byggður upp innan RB og 

verið sett saman við aðra tölvuvinnslu sparisjóða og banka. Þetta gerir 

því nýju aðilunum kleift að taka fullan þátt í greiðslumiðluninni, þó að 

tölvuvinnsla þeirra fari ekki fram þar að öðru leyti (Fjölgreiðslumiðlun, 

2008). 
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6. Greiðslumiðlun 
Til að geta stuðlað að stöðuleika í fjármálum og traustu fjármálakerfi 

þarf að hafa öruggt greiðslukerfi. Seðlabankar víðast hvar gegna mjög 

mikilvægu hlutverki í greiðslukerfum landa sinna og er það því 

lögbundið hlutverk Seðlabankans hér á landi að stuðla að öruggu og 

virku greiðslukerfi innan lands og við önnur lönd.  

Greiðslumiðlunarkerfi sjá um að koma fjármagni á milli tveggja eða 

fleiri aðila. Fjármagnið er stöðugt að skipta um eigendur, t.d. á milli 

fyrirtækja, einstaklinga og hins opinbera, í formi greiðslna á vörum og 

þjónustu og einnig sem launagreiðslur og skattar.  

Stefna Seðlabankans er að bæta og laga íslensku greiðslukerfin og sjá 

til þess að þau standist alþjóðlegar kröfur.  

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn gerði úttekt á íslenskum greiðslukerfum 

árið 2000; hvernig þau stæðust alþjóðlegar kröfur í greiðslumiðlun. 

Við þessa úttekt kom í ljós að aðeins þrjár væru uppfylltar af tíu 

kjarnareglum greiðslumiðlunar sem voru númer og að verulega yrði að 

bæta ýmis atriði hér á landi. Þær reglur sem voru uppfylltu þær kröfur 

voru númer 6, 7 og 8 (sjá hér að neðan). 

Þær reglur sem Alþjóðagjaldeyrissjóðnum fannst áríðandi að kæmu hér 

á landi, fólust í því að setja áhættustýringu í kerfin, þróa 

viðbúnaðaráætlun, auka gagnsæi í starfsemi kerfanna, gera kröfu um 

uppgjörstryggingar, að setja skýrari reglur um starfsemi þeirra og að 

upplýsa þátttakendur um kerfisáhættu (Seðlabankinn, 2003, bls. 23-

25). 

Þessar 10 kjarnareglur (e. 10 Core Principles) snúast um: 

1. ,,Greiðslukerfi eiga að byggjast á traustum lagalegum grunni í 

öllum þeim lögsögum sem þau starfa í. 
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2. Reglur og aðferðir eiga að gera þátttakendum kleift að skilja til 

fullnustu áhrif greiðslukerfisins á sérhverja fjárhagslega 

áhættu sem verður til vegna þátttöku í kerfinu. 

3. Í greiðslukerfinu eiga að vera skýrar aðferðir vegna stýringar á 

greiðslufallsáhættu og lausafjáráhættu sem eiga að tilgreina 

ábyrgðarsvið rekstraraðila kerfisins og þátttakenda og hvetja 

þá með viðeigandi hætti til að stýra og halda þessum tegundum 

áhættu á skefjum. 

4. Greiðslukerfi ætti að tryggja tímanlegt lokauppgjör samdægurs, 

helst á eðlilegum afgreiðslutíma en að lágmarki í lok dags.* 

5. Fjölhliða greiðslujöfnunarkerfi eiga að lágmarki að geta tryggt 

með tímanlegum hætti lok daglegs uppgjörs þótt sá aðili sem 

hefur stærstu neikvæðu greiðslustöðuna sé ófær um greiðslu.* 

6. Eignir sem notaðar eru til uppgjörs ættu helst að vera í formi 

kröfu á seðlabanka; ef aðrar eignir eru notaðar ætti 

greiðslufallsáhætta þeirra að vera lítil sem engin og einnig ætti 

lausafjárhætta að vera lítil sem engin. 

7. Greiðslukerfi eiga að tryggja að öryggi og áreiðanleiki rekstrar 

sé ávallt mikill og til ættu að vera varaleiðir/aðferðir sem hægt 

er að grípa til við að ljúka daglegri vinnslu. 

8. Greiðslukerfi eiga að veita greiðslumiðlunarþjónustu sem er 

hagnýt og hagkvæm fyrir notendur. 

9. Greiðslukerfi eiga að hafa hlutlægar og opinberar 

aðgangsreglur sem leyfa jafnan og óhindraðan aðgang. 

10. Stjórnunaraðferðir greiðslukerfis eiga að vera skilvirkar, 

ábyrgar og sýnilegar. 

________________ 

* Greiðslukerfi ættu að reyna að ganga lengra en þau lágmörk 

sem fram eru sett í þessum liðum“ (Tómas Örn Kristinsson, 2000, bls. 

61).  
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Með þessum reglum eiga seðlabankar að móta starfsemi 

greiðslukerfisins og skilgreina hlutverk sitt vel. Einnig þurfa þeir að 

birta stefnu sína opinberlega og að sjá til þess að eigin greiðslukerfi 

starfi í samræmi við kjarnareglurnar tíu (Tómas Örn Kristinsson, 2000, 

bls. 61).  

Gerð var áætlun árið 2001 af Seðlabankanum til þess að þróa öflugra 

greiðslukerfi sem átti að samræmast þessum tíu kjarnareglum. Þegar 

áætlunin var tilbúin, einu til tveimur árum seinna, var henni hrint í 

framkvæmd í samstarfi við Reiknistofu bankanna, lánastofnanir og 

Fjölgreiðslumiðlun hf. (Seðlabankinn, 2003, bls. 24).Greiðslumiðlun 

milli lánastofnana er afar mikilvæg fyrir samfélagið. Það er margt sem 

getur truflað þessi kerfi og ef eitthvað stórvægilegt gerist; eins og 

inflúensufaraldur eða hryðjuverk, þá getur það ógnað 

fjármálastöðuleika og framkvæmd peningastefnu. Stöðugt þarf að bæta 

áhættuþættina í rekstri kerfanna og leggja áherslu á að stýra og greina 

þættina sem eru undirliggjandi. Með því að hafa samfelldan rekstur (e. 

business continuity) greiðslumiðlana þá er verið að reyna koma í veg 

fyrir vandamál í rekstri kerfislega mikilvægra og kerfisbundinna 

greiðslukerfa með fyrirfram ákveðnum aðgerðum í forvörnum. Þetta er 

gert til þess að viðhalda og tryggja að þjónustustigið verði eins og 

samið var um.  

Hagsmunir Seðlabankans, lánastofnana, Fjármálaeftirlitsins, 

raforkufyrirtæki, rekstraraðila gagnaflutningslína og ýmissa 

þjónustuaðila eru í húfi, ef upp kemur ógnun sem varir lengi yfir. 

Skipuleggja þarf viðbrögð á vettvangi greiðslumiðlunar ef þessi vandi 

kemur upp og draga úr líkum á því að áhrifin margfaldist og valdi 

keðjuverkun. Því þarf að hafa agað viðbragsferli og snögga 

ákvarðanatöku til þess að koma í veg fyrir rekstrartruflanir og kostnað, 

því á ögurstundu getur tími í ákvarðanatöku verið mjög skammur. Því 

er afar mikilvægt að allir hafi sín ferli á hreinu (Fjármálastöðuleiki, 

2007). 
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Greiðslukerfi einstakra ríkja innan EES hafa verið þróuð með 

mismunandi hætti. Þetta hefur leitt til þess að erfiðara er og 

kostnaðarsamara að borga fyrir vöru og þjónustu yfir landamæri. 

Evrópusambandið hefur þróað sameiginlegt greiðslusvæði í Evrópu, 

fyrir fyrirtæki og neytendum til hagsbóta, með tilkomu evrunnar og 

innri markaðar (Seðlabankinn, 2008c).  

Fyrsti hluti Samevrópsks greiðslumiðlunarsvæðis (SEPA), var tekið í 

notkun í janúar 2008 og hefur það hlutverk að draga úr kostnaði 

fyrirtækja og neytenda vegna peningafærslna á milli landa (Auður 

Bjarnadóttir, munnleg heimild, 25. janúar 2008). 

 

6.1.      Greiðslukerfi 

Hér á landi eru greiðslukerfi sem jafnframt eru uppgjörskerfi, þ.e. 

stórgreiðslukerfi, jöfnunarkerfi og verðbréfakerfi. Þessi kerfi eru mjög 

mikilvæg fyrir fjármálastöðuleika. Tryggja þarf virka og örugga 

starfsemi greiðslu- og fjármálakerfisins í landinu og við útlönd 

(Seðlabankinn, 2008d). 

 

6.1.1. Stórgreiðslukerfi 

Seðlabanki Íslands hóf notkun á stórgreiðslukerfi í desember 2000. 

Þetta kerfi er stærsta og þýðingarmesta greiðslukerfi landsins. Það er til 

þess notað að gera endanlega upp greiðslufyrirmæli frá tíu milljónum 

íslenskra króna eða hærri upphæða um leið og næg innistæða er á 

reikningi greiðanda, þegar um er að ræða brúttóuppgjör á rauntíma (e. 

Real-Time Gross Settlement System). Greiðslufyrirmæli sem eru yfir 

stórgreiðslumörkunum, eru færð inn af stórgreiðslukerfinu beint inn á 

viðskiptareikning þeirra sem taka þátt í Seðlabankanum eða þegar 

tekið er út af reikningnum.  
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Greiðslukerfi vinnur úr greiðslufyrirmælum, þannig að greiðsla sem er 

framkvæmd er færð út af uppgjörsreikningi greiðanda og inn á 

uppgjörsreikning móttakanda, sé næg innistæða eða heimild á reikningi 

greiðanda. Uppgjörið á greiðslunni fer síðan fram um leið og greiðslan 

er tekin út af uppgjörsreikningi greiðanda og lögð inn á 

uppgjörsreikning móttakanda greiðslunnar (Seðlabankinn, 2007). 

Forsenda fyrir framkvæmd peningastefnunnar hjá Seðlabankanum er 

stórgreiðslukerfið. Kerfið er notað í innbyrðis stórgreiðsluviðskiptum 

og beinum viðskiptum lánastofnana við Seðlabankann. Til þess að 

Seðlabankinn nái markmiðum sínum um fjármálastöðuleika og 

verðlagsstöðuleika, þarf virkni og öryggi stórgreiðslukerfisins að vera í 

lagi. Með þessu er verið að fela Seðlabankanum ábyrgð á rekstri 

stórgreiðslukerfisins og því ber honum að efla öryggið, skilvirknina og 

sjálfstæðið. Það er gert í samræmi við erlenda framkvæmd.   

Á myndinni hér að neðan má sjá heildarveltuna í stórgreiðslukerfi 

Seðlabanka Íslands frá júní 2002 til mars 2008. Innborganir og 

útborganirnar síðast liðna tólf mánuði voru að meðaltali 12.662,7 

milljarðar ísl.króna á mánuði af heildarveltu í kerfinu. Dagleg velta í 

kerfinu á sama tímabilinu var að meðaltali 625,3 milljarðar ísl. króna. 

Hefur því heildarveltan (innborganir og útborganir) á milli febrúar- og 

marsmánaðar dregist saman um -1,1% en aftur á móti hefur 

færslufjöldinn aukist um 7,6% á sama tíma.  
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               Mynd 3. Heildarvelta í Stórgreiðslukerfi.  

Einnig getum við séð, á myndinni hér að neðan, uppgjörstryggingar 

þeirra þátttakenda í stórgreiðslukerfinu sem voru í mars 2008 18,7 

milljarðar ísl. króna. 

 

                         Mynd 4. Uppgjörstryggingar í Stórgreiðslukerfi.  

Uppgjörstryggingar í stórgreiðslukerfi Seðlabankans eru mikilvægur 

öryggisþáttur. Í reglum um uppgjörstryggingar segir að þátttakendur í 

jöfnunarkerfinu eigi að gera skriflegan samning um að lagðar verði 

fram öruggar tryggingar í Seðlabankann, fyrir greiðslufalli í kerfinu og 

má upphæðin ekki vera lægri en heimild þátttakanda. Það er í höndum 

Seðlabankans að samþykkja og meta þau verðbréf sem eru hæf til 

tryggingar uppgjörs. Þátttakandi getur lagt fjárhæðina inn á 
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tryggingareikning, sem Seðlabankinn hefur yfirumsjón með, vegna 

undirritaðs samning um notkun reikningsins (Seðlabankinn, 2008e; 

Stjórnartíðindi, 2007). 

 

6.1.2. Target og Target2 

Stórgreiðslukerfið Target er rauntímauppgjörskerfi fyrir háar greiðslur 

í evrum. Þetta kerfi var tekið í notkun í janúar 1999 af Evrópska 

seðlabankanum.  

Í fyrra tók Evrópski seðlabankinn í notkun nýtt miðlægt 

stórgreiðslukerfi fyrir evrur sem nefnist Target2. Þetta nýja 

stórgreiðslukerfi á að koma í staðin fyrir stórgreiðslukerfi þeirra 

aðildarríkja sem hafa evrur sem gjaldmiðil. Með þessu á að samræma 

greiðslukerfin, því ennþá eru greiðslukerfin afar ólík og þar sem ekki 

eru samræmd smágreiðslukerfi í aðildarríkjunum. Því er fer mikill 

kostnaður og langur tími í að framkvæma smágreiðslur.  

Framkvæmdarstjórnin, Evrópuþingið og Evrópski seðlabankinn hafa 

lagt mikið upp úr því að draga úr kostnaði neytenda og fyrirtækja af 

peningafærslum á milli landa. Það hefur þótt óásættanlegt að við 

upptöku evru sé hærri þóknun fyrir greiðslur í evrum á milli landa en 

innan þeirra. Þetta er talið standa í vegi fyrir skilvirkni innri 

markaðarins og trausti almennings á evrunni. Við þetta hefur skapast 

pólitískur þrýstingur á stofnanir bandalagsins til þess að fá 

lánastofnanir aðildarríkjanna til þess að draga úr þessum kostnaði 

(European central Bank, 2008; EUR Lex, 2008). 

 

6.1.3. Jöfnunarkerfi (JK-kerfið) 

Jöfnunarkerfinu er stjórnað af Fjölgreiðslumiðlun (FJM) en 

Reiknisstofa bankanna sér um rekstur JK-kerfisins með samkomulagi 

við Fjölgreiðslumiðlunina. FJM er í eigu Seðlabanka Íslands, 

Kaupþings, Landsbanka Íslands, Glitnis, Icebank og Spron ásamt 



Háskólinn á Akureyri  Viðskipta- og raunvísindadeild 

   26 

kreditkortafyrirtækjunum. JK-kerfið er ætlað upphæðum sem eru undir 

tíu milljónum ísl. króna.  

Á milli þátttakenda í JK-kerfinu eru sýnilegar rauntímajöfnunarstöður, 

þannig að hægt sé að fylgjast með og stjórna áhættunni vegna 

greiðslumiðlunarinnar. Um leið og fjármunir eru lagðir inn á reikning, 

hefur viðskiptavinurinn aðgang að þeim um leið og innborganir hafa 

farið fram. Uppgjörið fer fram tvisvar sinnum á dag í gegnum 

stórgreiðslureikninga þátttakendanna í stórgreiðslukerfinu; klukkan 

hálf níu að morgni og fimm síðdegis. 

Árið 2007 var ákveðið að taka upp marghliða jöfnun (e. multilateral 

netting) í staðin fyrir tvíhliða jöfnun (e. bilateral netting), í samráði við 

þátttakendur. Þetta hafði það í för með sér að hægt var að fækka 

heimildarlásum úr 30 niður í 5 (Seðlabankinn, 2008f; 

Fjármálastöðuleiki, 2007, bls. 72).  

 

6.1.4. Verðbréfauppgjörskerfi 

Það er ekki hægt að segja annað en að hlutverk verðbréfa hefur 

töluverð áhrif á íslenskt efnahagslíf, eins og verðbréfamarkaðinn, 

fjármálakerfið og fjármálastöðuleikann í landinu.  

Tryggja þarf öryggi verðbréfauppgjörskerfa til þess að hægt sé að fá 

skilvirkari verðbréfamarkaði og greiðslukerfi. Það getur haft slæmar 

afleiðingar á fjármálamörkuðum og valdið skakkaföllum í 

greiðslukerfum og öðrum verðbréfauppgjörskerfum, ef áhætta og 

veikleikar í verðbréfauppgjörskerfum leiða af sér kerfislægar truflanir.  

Seðlabanki Íslands, Kauphöll Íslands hf. og Verðbréfaskráningar 

Íslands hf. hafa gert samkomulag sín á milli um rekstur kerfisins, sem 

nær til allra stofnanaþátta uppgjörsferlisins. Með uppgjörsferlinu er 

verið afhenda verðbréf og ganga frá greiðslum sem eru á milli 

kaupanda og seljanda (Hallgrímur Ásgeirsson, 2002; Seðlabankinn, 

2008g). 



Háskólinn á Akureyri  Viðskipta- og raunvísindadeild 

   27 

6.1.5. Viðlagaáætlun greiðslukerfa 

Seint á árinu 2006 endurnýjuðu Seðlabankinn og Fjármáleftirlitið 

samstarfsamning sín á milli. Samningurinn hljóðar svo að 

samningsaðilar skulu eiga sameiginlega viðlagaáætlun vegna 

greiðslukerfa. Þessi nýja áætlun var svo staðfest snemma árs 2007.  

Reiknistofa bankanna (RB) er einnig upplýst um viðlagaáætlunina því 

hún þarf að geta tekið mið af henni ef upp koma tæknileg vandamál í 

rekstrinum sem snúa að greiðslumiðluninni. Með þessari áætlun á að 

vera hægt að kljást við erfileika sem skapast vegna greiðslumiðlunar 

svo að sem minnst raskist í fjármálakerfinu. 

Í janúar 2007 var í fyrsta sinn sérstök viðlagaæfing fyrir greiðslukerfið. 

Gekk æfingin út á það að láta reyna á samskipti aðila, miðlun 

upplýsinga, viðbrögð og ákvörðunartöku sem tengist þeim atvikum 

sem upp komu. Seðlabankinn, RB, Fjölgreiðslumiðlun og 

Fjármálaeftirlitið tóku þátt í æfingunni. Eru taldar litlar líkur á því að 

þau atvik sem voru sviðsett munu gerast öll á sama deginum.  

Það voru þrjú vandamál sem upp komu og var æfingin miðuð út frá 

rauntíma. Vandamál við uppgjör jöfnunarkerfis að morgni dags, 

vandamál sem var af tæknilegum toga hjá RB sem er rekstraraðili 

greiðslukerfa og að lokum vandamál í greiðslukerfum vegna 

lausafjárerfiðleika.  

Æfingin tókst vel upp og skilaði af sér verðmætri reynslu sem á eftir að 

nýtast til frekari útfærslu lausna og lagfæringa á þáttum. Seðlabankinn 

mun sjá til þess að viðlagaæfingar verða reglubundnar á vettvangi 

greiðslumiðlunar (Fjármálastöðugleiki, 2007, bls. 75-76). 
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6.2.      SWIFT-Alþjóleg greiðslumiðlun 

SWIFT (e. The Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication) var stofnað árið 1973 og er með höfuðstöðvar í 

La Hulpe í Belgíu.  

Út frá höfuðstöðvunum eru svæðisskrifstofur víða um heim. 

Svæðisskrifstofan fyrir Norðurlöndin er í Svíþjóð og annast hún 

samskipti fyrir Ísland.  

SWIFT sér um alþjóðlegt samskiptanet fyrir fjármálafyrirtæki, greiðslu 

og uppgjörskerfi, kauphallir o. fl. SWIFT sér um móttöku og sendingar 

fjölbreyttra fjármálalegra skeytategunda, þ.m.t. greiðslufyrirmæla um 

allan heim. SWIFT býður upp á staðlað skeytasnið, þar sem sjálfvirkni 

í úrvinnslu greiðslufyrirmæla, sk. Samfelld vinnsla (e. Straight-

Through Processing – STP), er mikilvæg. Einnig skiptir öryggið á allri 

vinnslunni máli og það að úrvinnsla sé sem hraðvirkust. SWIFT eru í 

eigu 7.863 aðila í 204 löndum. Um 9 milljónir skeyta fara í gegnum 

SWIFT á hverjum degi, eða um 2.518 milljarðar skeyta á ári (Eun & 

Resnick, 2007, bls. 111; SWIFT, 2008). 

 

6.2.1. SWIFT aðilar á Íslandi 

Seðlabanki Íslands og viðskiptabankarnir þrír, ásamt sparisjóðunum, 

eru allir aðilar að SWIFT og hefur kerfið verið í notkun hér á landi 

síðan 1988. Þeir hafa sett saman og myndað landsnefnd SWIFT og er 

hlutverk hennar að fylgjast með rekstri SWIFT-kerfisins. 

 Til þess að koma öllum fyrirmælum frá íslenskum fjármálastofnunum 

til erlendra fjármálafyrirtækja, fara þær í gegnum svokallaðar SWIFT-

gáttir, sem eru staðsettar í Reiknistofu bankanna (RB) og nefnist 

Merva/WBIFN og svo er önnur gátt í einum viðskiptabankanum og 

nefnist SWIFT Alliance. Áður fyrr voru öll fyrirmæli/skeyti handslegin 

inn, en með tilkomu undirkerfanna fara skeytin sjálfkrafa í gegnum 
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SWIFT-kerfin. Það er fljótlegt og öruggast að senda greiðslur á milli 

landa með SWIFT-kerfinu. 

Reikna má að millifærsla geti tekið allt frá 2 virkum dögum upp í 5 

virka daga, s.s. frá sendingardegi greiðslu þangað til hún mun berast 

inn á reikning viðtakanda. Er reglan sú að þegar fyrirmæli hafa borist 

með símgreiðslu, þá taki hún gildi tveimur virku dögum eftir að 

greiðslufyrirmæli hafa verið send. Hægt er að flýta greiðslunni um einn 

til tvo daga með aukagjaldi.  

Fyrirkomulagið er þannig að íslenskur banki sendir SWIFT-skeyti með 

greiðslufyrirmælum til viðskiptabanka erlendis, sem leggur greiðsluna 

inn á reikning viðtakanda eða sendir greiðsluna áfram til 

viðskiptabanka viðtakanda. Til þess að þetta gangi hratt og örugglega, 

þarf að vanda til allra upplýsinga í skeytunum og þar á meðal er 

nauðsynlegt að gefa upp IBAN-reikningsnúmer (Auður Bjarnadóttir, 

munnleg heimild, 25. janúar 2008; Kaupþing, 2008).  

 

6.2.2. IBAN (e. International Bank Account Number) 

IBAN er evrópskur staðall fyrir reikningsnúmer viðskiptavina 

bankanna. Númerið fyrir Ísland er þannig að fyrst koma tveir bókstafir, 

þ.e. IS, næst koma 2 vartölur, síðan kemur bankanúmer sem er 4 

tölustafir, því næst höfuðbókarnúmer sem eru 2 tölustafir, síðan 6 

tölustafa reiknisnúmer og að lokum kennitala viðkomandi. Það sem 

hefur verið vandamálið við þessi IBAN númer er að þau eru ekki 

stöðluð beint, því það eru ekki allar þjóðir með kennitölur (Kaupþing, 

2008; Auður Bjarnadóttir, munnleg heimild, 25. janúar 2008). 

 

6.2.3. BIC (e. Bank Indetifier Code) 

BIC-númer er ákveðinn staðall hjá SWIFT til þess að auðkenna 

bankana. Hver notandi hefur sitt eigið BIC- númer, sem meðal annars 

er samsett úr heiti bankans. Fyrstu fjórir stafirnir eru úr heiti bankans, 
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því næst koma tveir stafir sem eru landakóðarnir og síðast kom tveir 

stafir sem eru númer höfuðstöðvanna. BIC-númer íslensku 

viðskiptabankanna eru eftirfarandi: 

� Seðlabankinn            SISLISRE 

� Landsbanki               LAISISRE 

� Kaupþing banki        KAUPISRE 

� Glitnir                       ISBAISRE 

� Sparisjóðirnir            LSICISRE 

 

Þetta númer BIC er stundum nefnt SWIFT-heiti og eru þau oftast átta 

stafa en geta þó farið upp í ellefu stafi og þá er búið að bæta við 

upplýsingum um útibú viðskiptabankans (Auður Bjarnadóttir, munnleg 

heimild, 25. janúar 2008; Kaupþing, 2008). 

 

6.3. Samevrópskt greiðslumiðlunarsvæði (e.   Single        
European Payments Area – SEPA) 

Ísland er aðili að Samevrópsku greiðslumiðlunarsvæði (SEPA) og var 

fyrsti áfanginn tekinn í gagnið hér á landi í janúar 2008.  

Fyrsti hluti þessa verkefnis snýr að millifærslu fjármuna og er 

markmiðið að samræma kostnað við millifærslu fjármuna í evrum, 

hvort sem greiðslufyrirmælin miða að færslu fjármuna innlands eða 

yfir landamæri.  

Framkvæmdarstjórn ESB, Evrópuþingið og Evrópski seðlabankinn 

hafa unnið að því síðasta áratuginn að draga úr neytenda- og 

fyrirtækjakostnaði af peningafærslum á milli landa. Viðskipti og 

greiðslur á milli landa hafa kallað á upptöku sameiginlegrar 

peningamálastefnu og sameiginlegs gjaldmiðils á milli landa og innan 
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þeirra og að aðgengi verði alls staðar jafn auðvelt og ódýrt. Í dag eru 

greiðslukerfi ólík og samræmt smágreiðslukerfi sumra aðildarríkjanna 

er ekki ennþá til staðar og því er framkvæmd smágreiðslna á milli 

landa oft tímafrek og kostnaðarsöm. 

Á undanförnum árum hafa framkvæmdarstjórn og stofnanir ESB og 

Evrópski seðlabankinn unnið að því að auka tækni- og lagalega 

samræmingu (en í dag er hún mjög ólík á milli aðildarríkjanna í ESB) á 

sviðum greiðslumiðlunar og greiðslukerfa til þess að efla evruna og 

gera hana að sameiginlegum greiðslumiðli á innri markaði. 

Evrópuráðið vill að þau fyrirtæki sem starfa á markaðnum sjái um 

samræmingu á tækniumhverfi greiðslumiðlunar. Því var Evrópska 

greiðslumiðlunarráðinu (e. European Payments Council – EPC) komið 

á laggirnar af evrópskum bönkum og sparisjóðum árið 2002. Verkefni 

EPC var að koma á fót og þróa samevrópskt greiðslumiðlunarsvæði 

(SEPA) og vinna að framkvæmdaráætlun SEPA fyrir árin 2004-2010 í 

sambandi við kortafærslur, beingreiðslur og fleiri tegundir 

greiðslumiðlunar á milli landa ( European Payments Council, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Háskólinn á Akureyri  Viðskipta- og raunvísindadeild 

   32 

7. Hvers konar utanaðkomandi óvissa? 
Aukin vitund er um möguleg áhrif utanaðkomandi óvissu , þ.e. óvissu 

sem getur ógnað samfelldum rekstri og fjármálastöðugleika. Það er 

óvissa sem skapast af mögulegum hryðjuverkum, inflúensufaraldri, 

fuglaflensu, náttúruhamförum og fjármálkreppu.  

Á síðustu 400 árum hafa verið 2-3 alvarleg tilfelli af inflúensufaraldri á 

öld. Í dag eru um 40 ár liðin frá því að síðast kom upp faraldur og 

styttist óðum í að sá næsti ríði yfir og hann getur varað í langan tíma 

(Almannavarnir Ríkislögreglustjóra, 2008a; Fjármálastöðuleiki, 2007). 

 

7.1.      Mat á áhættu 

Óvissa á greiðslumiðlun getur verið margs konar. Þess vegna er afar 

mikilvægt að vinnubrögð séu markviss og þau taki tillit til þeirra 

atburða sem upp gætu komið í greiðslukerfum.  

Það er talið að hægt sé að stýra áhættunni að einhverju leyti með 

reglum um aðgengi en það verður þá að vera í samræmi við 9. 

kjarnaregluna sem er á þá leið að aðgangsreglur greiðslukerfis eigi að 

hafa opinberar og hlutlægar reglur sem leyfa óhindraðan og jafnan 

aðgang. Það er mjög mikilvægt að rekstraröryggi greiðslukerfa sé í 

lagi, því fjárhagslegur skaði getur orðið verulegur (Tómas Örn 

Kristinsson, 2008). 

 

7.2.      Ábyrgð banka- og fjármálaþjónusta 

Fjármálakreppa í einu landi getur auðveldlega haft áhrif eða borist til 

annars lands eða landa og haft áhrif á efnahagsumhverfið þar. Með 

tilkomu frjálsari fjármagnsflutninga hefur eftirlitið beinst að þáttum 

eins og fjármálastöðuleika og leiðum til þess að stýra fjármálakreppu. 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur undanfarin ár verið að leggja áherslu 
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á að auka gagnsæi í efnahagsmálum og bætta stjórnsýslu. Hann hefur 

veitt aðstoð á tæknilegum sérsviðum til þeirra ríkja sem þess hafa 

óskað (Seðlabankinn, 2008h).  

Ferðalög til og frá landinu eru að verða æ tíðari og eykur það mjög 

líkur á að hingað berist alvarlegir smitsjúkdómar á borð við 

heimsfaraldur inflúensu. Það er ekki hægt að sjá það fyrirfram hve 

slíkur faraldur yrði skæður. Það má búast við miklum veikindum og 

dauðsföllum ef að heimsfaraldurinn yrði í líkingu við spánsku veikina. 

Gert er ráð fyrir því að því að 50% af þjóðinni muni sýkjast á 12 vikna 

tímabili og 3% þeirra sem sýkjast munu deyja (Almannavarnir 

Ríkislögreglustjóra, 2008b, bls. 21). 

Til þess að tefja útbreiðslu faraldsins eru gerðar viðbragsáætlanir til 

þess að draga úr afleiðingum vegna útbreiðslu veirunnar, en það má 

telja afar ólíklegt að það verði hægt að koma í veg fyrir hann að fullu. 

Samhæfa þarf allar viðbragðsáætlanir og mun það draga úr 

afleiðingum faraldursins. 

Gert er ráð fyrir að atvinnulífið lamist í tvær til þrjár vikur og má búast 

við ófyrirséðum afleiðingum, eins og t.d. vegna skorts á vinnuafli  

(Almannavarnir Ríkislögreglustjóra, 2008b, bls. 21). 

Ef inflúensufaraldur kæmi upp, eru það verkefni banka- og 

fjármálaþjónustu að tryggja það að almenningur og fyrirtæki hafi 

aðgengi að greiðslu- og uppgjörskerfum og aðgengi að reikningum sé 

ótakmarkað, s.s. að þau verði að geta veitt grunnþjónustu.  

Seðlabankinn og Samtök fjármálafyrirtækja verða að axla sína ábyrgð 

á því að koma upplýsingum um þá þjónustu á hættu- og neyðarstigi til 

almennings og fjármálafyrirtækja. Einnig að halda virkum 

lykilviðskiptaþáttum fyrir fyrirtæki og almenning. 

Til að almenningur og fyrirtæki eigi möguleika á því að sinna öllum 

sínum viðskiptaþörfum, þarf greiðslumiðlun í landinu að virka. Þar er 

verið að tala um Stórgreiðslukerfi Seðlabankans, JK-kerfið 
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Fjölgreiðslumiðlun, Verðbréfaskráningu Íslands, Reiknistofu bankanna 

og VS kerfið. 

Greiðslumiðlun til útlanda þarf að vera í lagi og er það í höndum 

Seðlabankans ásamt samvinnu bankanna, sparisjóða og Reiknistofu 

bankanna. Einnig þurfa þeir að sjá um seðladreifingu nema 

Reiknistofan (Almannavarnir Ríkislögreglustjóra, 2008b, bls. 26). 

Það er verk Seðlabanka Íslands að stuðla að öruggu fjármálakerfi. Á 

alþjóðavettvangi hefur verið virkt eftirlit með fjármálastarfsemi og 

hefur verið höfð yfirsýn yfir ýmsa áhættuþætti í fjármálkerfinu til þess 

að koma í veg fyrir alvarleg áföll og tryggja fjármálastöðuleika.  

Það er gert með því að fylgjast með hinu þjóðhagslega umhverfi. Þar er 

verið að tala um möguleg stríð, náttúruhamfarir, hryðjuverk, samskipti 

fjármálastofnana, þróun fjármálakerfis og fjármagnsmarkaða. Slæm 

staða annarra landa geta haft slæm áhrif á efnahagskerfið hér 

(Seðlabankinn, 2008i). 
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8. Niðurstaða 
Í inngangi þessarar ritgerðar var velt upp rannsóknarspurningunni: 

Hvernig er greiðslumiðlun á Íslandi í stakk búin að takast á við óvissu?   

Samkvæmt skýrslu vinnuhópsins í banka- og fjármálaþjónustu, þarf öll 

grunnþjónusta að vera til staðar, eins og greiðslu- og uppgjörskerfi og 

það að viðskiptavinir geti haft ótakmarkað aðgengi að reikningum 

sínum. Ef upp kemur neyðar- eða hættuástand er mögulegt að draga úr 

umtalsverðri þjónustu í bankakerfinu til viðskiptavina.   

Við grunnþjónustu bankakerfisins þarf að vera hægt að tryggja 

eftirfarandi starfsemi: 

� RB sem sér um tæknilegan rekstur greiðslumiðlunar 

bankastarfseminnar. 

� Orkufyrirtæki. Vararafstöðvar sem koma inn tímabundið vegna 

sambands rofa á afhendingu raforku. Aftur á móti verða tölvur 

heimilanna, stofnana og fyrirtækja óvirkar og einnig kortaposar 

hjá þjónustuaðilum og verslunum.  

� Símafyrirtæki sem eru með gagnaflutningslínur fyrir 

viðskiptavini sparisjóða og banka. 

Þessir þættir, sem taldir eru upp hér að ofan, munu og ættu að sjá til 

þess að okkur sé tryggð hagkvæm og öflug rafræn greiðslumiðlun sem 

hefur einkennt íslenskan fjármálamarkað. 

Við getum nýtt okkur reynslu annarra þjóða. Bent hefur verið á að 

einstaklingurinn vill hafa meira reiðufé við aðstæður sem myndast við 

óvissu. Samkvæmt niðurstöðu vinnuhópsins búa Íslendingar við öfluga 

og skilvirka greiðslumiðlun. Svo öflug er greiðslumiðlunin að hún er 

talin draga verulega úr líkum á aukinni eftirspurn eftir reiðufé. 

Seðlabanki Íslands gæti fyrirvaralaust, ef í harðbakka slær, þrefaldað 

til fimmfaldað seðlamagnið í umferð og jafnframt aukið 

öryggisbirgðirnar hjá sér enn meira með litlum fyrirvara. 
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Hægt er að segja að markmiðið með þessari áætlun sé að fyrirbyggja 

að atvinnulífið lamist og hægt verði að halda nauðsynlegri þjónustu og 

starfsemi gangandi. Gerður hefur verið gátlisti (sjá viðauka 1) sem 

fyrirtæki geta notað við áætlanargerðar vegna heimsfaraldurs 

inflúensu. Gátlistinn var gerður í samvinnu almannavarnardeildar 

ríkislögreglustjóra, sóttvarnarlæknis, Samtaka atvinnulífsins, 

Alþýðusambands Íslands og Viðskiptaráðuneytis (Almannavarnir 

ríkislögreglustjóra, 2008b, bls. 26, 27, 49-54, 76; Fjármálastöðuleiki, 

2007).  

Það sem kom höfundi á óvart var það hvað það tók langan tíma fyrir 

íslensk stjórnvöld að hrinda þessari viðbragsáætlun í framkvæmd. 

Einnig væri gaman að sjá viðbragsáætlun fyrir hryðjuverkaárás. Aukin 

vitund virðist meðal almennings um mögulega utanaðkomandi þætti 

sem ógnað geta samfelldum rekstri og fjármálastöðuleika. 

Hryðjuverkin á tvíburaturnana í Bandaríkjunum, þann 11. september 

2001, opnuðu augu manna fyrir því hvað slíkir atburðir geta haft í för 

með sér. Einnig SARS-veikin í Asíu. Hún hafði líka mikil áhrif á 

efnahagslífið og ekki má gleyma fuglaflensunni sem gæti haft áhrif á 

stóran hluta vinnuafls (Fjármálastöðugleiki, 2007). 

Þetta gefur auga leið að viðbúnaðaráætlanir eru nauðsynlegar og eiga 

að vera til, þó svo að við þurfum vonandi ekki að nota þær.  

Eins og einn starfsmaður Reiknistofu bankanna orðaði það 

nákvæmlega: 

„Við gerum okkur far um að þurfa ekki að fást við óvissu, gerum því 

ráðstafanir til að tryggja öryggi og lágmarka óvissu af hvaða toga sem 

er“ (Guðbrandur Jónasson, munnleg heimild, 8. maí 2008). 

Því miður gat hann ekki gefið mér nákvæmari upplýsingar vegna 

öryggisástæðna. Það er líka svoleiðis á fleiri stöðum sem ég hafði 

samband við. 
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Samkvæmt niðurstöðum þessa verkefnis, þá virðast Íslendingar í stakk 

búnir að takast á við utanaðkomandi óvissu hvað varðar 

greiðslumiðlun. En þar sem skortur er á heimildum er erfitt að komast 

að fullri niðurstöðu. Eins og starfsmaður Seðlabankans orðaði það 

varðandi kjarnareglu númer 7: 

„Þó reyndar megi ávallt gera betur, einkum hvað þá sjöundu varðar, 

sem varðar rekstraröryggi“ (Guðmundur Kr. Tómasson, munnleg 

heimild, 8. maí 2008). 

Eins og fram kemur í verkefninu, þá er t.d. Reiknistofa bankanna með 

varaaðsetur, ef eitthvað klikkar á öðrum staðnum, þá er hægt að halda 

áfram starfsemi á hinum staðnum.  

Greiðslumiðlun hérlendis hefur að sumu leyti þróast á annan hátt en 

víðast hvar annars staðar. T.d. eigendur reikninga hérlendis geta tekið 

út af reikningi um leið og hefur verið lagt inn á þá. Víðast hvar erlendis 

þurfa þeir sem eiga reikning að bíða eftir því að uppgjör fari fram, til 

þess að geta tekið út af honum. Þar sem allar viðbúnaðaráætlanir eru 

ekki opinberar vegna öryggisástæðna, er erfitt að gera sér í hugarlund 

hvaða ferli fer í gang. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Háskólinn á Akureyri  Viðskipta- og raunvísindadeild 

   38 

Heimildarskrá 
Ritaðar heimildir 

Eiríkur Bergmann (2003). Evrópusamruninn og Ísland. Reykjavík: 
Háskólaútgáfan. 

Eun, S. og Resnick, G. (2007). International Financial Management 
(4. útgáfa). New York: McGraw-Hill. 

Friðrik H. Jónsson og Sigurður J. Grétarsson. (2002). Gagnfræðakver 
handa háskólanemum (3. útgáfa). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Rafrænar heimildir 

Almannavarnir ríkislögreglustjóra (2008a). Forvarnir og viðbrögð. 
Sótt 6. maí 2008 af 
http://www.almannavarnir.is/displayer.asp?cat_id=255 

Almannavarnir ríkislögreglustjóra (2008b). Heimsfaraldur inflúensu 
landsáætlun. Sótt af netinu 6. maí 2008 af 
http://www.almannavarnir.is/upload/files/31032008_influensa_%
C3%A1%C3%A6tlun_utgafa_1.pdf 

Alþingi (1992). Lög um gjaldeyrismál. Sótt af netinu 15. febrúar 2008 
af http://www.althingi.is/altext/stjt/1992.087.html 

Alþingi (2005). Lög um Seðlabanka Íslands. Sótt af netinu 20. febrúar 
2008 af http://www.althingi.is/lagas/131b/2001036.html 

Alþýðusamband Íslands (2006). Frjáls för launafólks innan Evrópu: 
Áfangar 1957-2006. Sótt af netinu 17. mars 2008 af 
http://www.asi.is/displayer.asp?cat_id=2&module_id=220&elem
ent_id=4311 

Bank For International Settlements (2008). BIS History – Overview. 
Sótt af netinu 28. mars 2008 af 
http://www.bis.org/about/history.htm 

EUR Lex (2008). ID celex. Sótt af netinu 11. febrúar 2008 af http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC
0036:EN:NOT 

European Central Bank (2008). Target2 project. Sótt af netinu 11. 
febrúar 2008 af  
http://www.ecb.int/paym/target/target2/html/index.en.html#next 

European Payments Council (2007). Framework for the evolution of 
the clearing and settlement of payments in SEPA – including the 
principles for SEPA scheme compliance and re-statement of the 
PE-ACH concept. Sótt af netinu 8. apríl 2008 af 



Háskólinn á Akureyri  Viðskipta- og raunvísindadeild 

   39 

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/documents/EPC170_05
_CSM%20Framework%20v1.1%20Approved.pdf                                                           

Fastanefnd framkvæmdastjórnar ESB gagnvart Íslandi og Noregi 
(2001). ESB í hnotskurn. Sótt af netinu 14. mars 2008 af 
http://www.esb.is/eu_guide/kjarni.PDF 

Fjármálaeftirlitið (2008). Starfsemin. Sótt af netinu 30. mars 2008 af 
http://www.fme.is/?PageID=25 

Fjármálastöðugleiki (2007). Greiðslu- og uppgjörskerfi. Sótt af netinu 
16. apríl 2008 af 
http://www.sedlabanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=5095 

Fjölgreiðslumiðlun (2006). FGM. Sótt af netinu 4. apríl 2008 af 
http://www.fgm.is/sida.aspx?numer=37 

Hallgrímur Ásgeirsson (2008). Uppgjör verðbréfaviðskipta – ný 

viðmið. Sótt af netinu 3. febrúar 2008 af 

http://www.sedlabanki.is/uploads/files/PM024_6.pdf 

Kaupþing (2008). SWIFT – Alþjóðleg greiðslumiðlun. Sótt af netinu 

13. apríl 2008 af http://www.kaupthing.is/?PageID=154 

Reiknistofa bankanna (2008). Ágrip af sögu. Sótt af netinu 30. mars 
2008 af http://www.rb.is/control/index?pid=131 

Seðlabankinn, (1995). Reglur um upplýsingaskyldu vegna 
gjaldeyrisviðskipta og fjármagnshreyfinga milli landa. Sótt af 
netinu 14. mars 2008 af        
http://www.sedlabanki.is/?PageID=52 

Seðlabankinn (2003). Fjármálakerfið. Sótt á netinu 15. apríl 2008 af 
http://www.sedlabanki.is/uploads/files/arsk03_2.pdf 

Seðlabankinn (2007). Reglur um stórgreiðslukerfi Seðlabanka Íslands. 
Sótt af netinu 5. mars 2008 af 
http://www.sedlabanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=5570 

Seðlabankinn, (2008a). Markmið og hlutverk. Sótt af netinu 14. mars 
2008 af  http://www.sedlabanki.is/?PageID=21 

 Seðlabankinn, (2008b).Samstarfssamningur Fjármálaeftirlitsins og 
Seðlabanka Íslands. Sótt af netinu 22. mars 2008 af  
http://www.sedlabanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=4702 

Seðlabankinn (2008c). Sameiginlegt greiðslusvæði í Evrópu. Sótt af 
netinu 28. janúar. 2008 af    
http://www.sedlabanki.is/?PageID=70 



Háskólinn á Akureyri  Viðskipta- og raunvísindadeild 

   40 

Seðlabankinn (2008d). Greiðslukerfi. Sótt af netinu 28. janúar 2008 af  
http://www.sedlabanki.is/?PageID=5 

Seðlabankinn (2008e). Stórgreiðslukerfi. Sótt af netinu 28. janúar 2008 
af http://www.sedlabanki.is/?PageID=68 

Seðlabankinn (2008f). Jöfnunarkerfi. Sótt af netinu 29. janúar 2008 af 
http://www.sedlabanki.is/?PageID=67 

Seðlabankinn (2008g). Verðbréfauppgjörskerfið. Sótt af netinu 3. 
febrúar 2008 af http://www.sedlabanki.is/?PageID=69 

Seðlabankinn (2008h). Starfsemi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Sótt af 
netinu 6. maí 2008 af http://www.sedlabanki.is/?PageID=318 

Seðlabankinn (2008). Fjármálastöðugleiki. Sótt af netinu 6. maí 2008 
af http://www.sedlabanki.is/?PageID=4 

Stjórnartíðindi (2007). Reglur um starfsemi jöfnunarkerfa. Sótt af 
netinu 8. febrúar 2008 af 
http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=b6f35a37-e5a1-
41a3-8764-b5fe0337e55a 

SWIFT (2008). SWIFT history. Sótt af netinu 8. apríl 2008 af 
http://www.swift.com/index.cfm?item_id=1243                                     

Tómas Örn Kristinsson (2000). Greiðslukerfi - ný viðmið. Sótt af 
netinu 22. febrúar 2008 af 
http://www.sedlabanki.is/uploads/files/pm004_7.pdf 

Utanríkisráðuneytið (2007). Tveggja stoða kerfi EES-samningsins. Sótt 
af netinu 1.mars 2008 af 
http://www.utanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/2kafli.pdf 

 



Háskólinn á Akureyri  Viðskipta- og raunvísindadeild 

   41 

Viðauki 1.  
Heimsfaraldur inflúensu  

Gátlisti – órofinn rekstur fyrirtækja  
 
Þessum gátlista er ætlað að vera stuðningur fyrirtækja við áætlanagerð vegna 

mannskæðra inflúensufaraldra og getur hann einnig komið að gagni við undirbúning 
fyrirtækja vegna annarra farsótta.  
 
Áætlanagerð um órofinn rekstur er að verða hluti af daglegu starfi hvers framkvæmdastjóra.   
Sífellt fleiri gera sér grein fyrir því að einn af styrkleikum fyrirtækja felst í því að geta brugðist 
við ófyrirséðum atburðum á árangursríkan hátt.  
 
Ríkisstjórn Íslands fól almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og sóttvarnalækni að gera 
áætlun vegna heimsfaraldurs inflúensu. Nú er lokið við að gera landsáætlun vegna 
hugsanlegs heimsfaraldurs inflúensu og er þessi gátlisti hluti af þeirri heildaráætlun. Þessi 
gátlisti var í upphafi gerður fyrir Írland en hefur verið þýddur og staðfærður fyrir Ísland með 
fullri heimild frá Írum.   
 
Það er von okkar sem höfum komið að áætlanagerð vegna heimsfaraldurs inflúensu að þessi 
gátlisti verði gott verkfæri handa fyrirtækjum við að gera sínar áætlanir. Leiðbeiningar vegna 
notkunar má finna á eftirfarandi slóð:  
http://www.forfas.ie/publications/forfas070228/webopt/Flu%20Pandemic%20Report.pdf 
 
Hvert fyrirtæki velur ábyrgðaraðila áætlunarinnar. Ábyrgðaraðilar geta notfært sér þennan 
gátlista til að fara eftir og bera ábyrgð á söfnun upplýsinga, gerð verklagsreglna, prófun á 
áætlun og uppfærslu hennar. Athugið að þessi gátlisti er hugsaður sem verkfæri fyrir 
ábyrgðaraðila og getur aldrei verið endanlegur.  
 
Sóttvarnalæknir, almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, ASÍ, Samtök atvinnulífsins, og 
viðskiptaráðuneytið höfðu samstarf við gerð þessa gátlista. Almannavarnadeild 
ríkislögreglustjóra ber ábyrgð á uppfærslu gátlistans og vistun hans í samstarfi við 
ofangreinda aðila.    
 
 
 
Apríl 2008   

 
                                                                                                                                                                 

                                    
 
 
1.  Að gera áætlun vegna heimsfaraldurs inflúensu 
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Ekki 

byrjað 
 

Í 
vinnslu 

Lokið 
Á ekki 

við 
 1.0 

    1.1 
Fyrirtæki velur ábyrgðaraðila áætlunarinnar. 
 
 

    1.2 
Ábyrgðaraðili safnar saman og heldur utan um upplýsingar um 
heimsfaraldur: www.influensa.is www.landlaeknir.is  
www.almannavarnir.is www.ecdc.eu www.who.com 

    1.3 
Ábyrgðaraðili ber ábyrgð á gerð áætlunar í samræmi við 
landsáætlun almannavarna, sem vistuð er á www.almannavarnir.is  
 

    1.4 
Ábyrgðaraðili ráðfærir sig við birgja fyrirtækisins, ef við á. 
 
 

    1.5 
Ábyrgðaraðili gerir áhættumat í samræmi við áhættumat 
sóttvarnalæknis. 
 

    1.6 
Við gerð áætlunarinnar þá ráðfærir ábyrgðaraðili sig við aðila 
innan fyrirtækisins, meðal annars trúnaðarmenn og 
öryggistrúnaðarmenn. 

    1.7 
Ábyrgðaraðili ber ábyrgð á að áætlun sé kynnt fyrir starfsmönnum. 
 
 

    1.8 
Ábyrgðaraðili ber ábyrgð á reglulegum æfingum vegna 
áætlunarinnar. 
 

    1.9 
Ábyrgðaraðili deilir góðri framkvæmd með öðrum fyrirtækjum. 
 
 

    1.10 
Ábyrgðaraðili ber ábyrgð á uppfærslu áætlunarinnar. 
 
 



Háskólinn á Akureyri  Viðskipta- og raunvísindadeild 

   43 

2.  Rekstrarlegir þættir í áætlanagerðinni 
 

 
Ekki 

byrjað 
 

Í 
vinnslu 

Lokið 
Á ekki 

við 
 2.0 

   
 2.1 

Skilgreina mikilvæga starfsemi og “lykilstarfsmenn”.   
 
 

   
 2.2 

Meta mögulegan fjölda starfsmanna frá vinnu miðað við gefið 
áhættumat sóttvarnalæknis. Meta áhættuna eftir deildum.  
 

   
 2.3 

Meta áhrifin á fyrirtækið ef birgjar loka í ákveðinn tíma. 
 
 

   
 2.4 

Meta áhrifin á markað fyrirtækisins ef það lokar í ákveðinn tíma.  
 
 

   
 2.5 

Skilgreina óumflýjanlegar aðgerðir.   
 
 

   
 2.6 

Setja reglur um nauðsynleg fundarhöld í faraldri. 
 
 

   
 2.7 

Meta hvort einstakir starfsmenn hafi ákveðnar sérþarfir sem þarf 
að uppfylla þrátt fyrir faraldur.  
 

   
 2.8 

Setja reglur um ferðalög starfsmanna í faraldri.  
 
 

   
 2.9 

Meta áhrif faraldurs á fjármálastjórnun fyrirtækis.  
 
 

   
 2.10 

Skilgreina hverjir eru háðir þjónustu fyrirtækisins í faraldri.  
 
 

   
 2.11 

Við hvaða aðstæður í faraldri mundi fyrirtækið hugsanlega loka 
eða draga verulega saman seglin.  
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3.   Aðgerðir til þess að viðhalda rekstri í faraldri 
 

 
Ekki 

byrjað 
 

Í 
vinnslu 

Lokið 
Á ekki 

við 
 3.0 

    

3.1 
Tilnefna fulltrúa í hverri deild/rekstri sem ábyrgðaraðila vegna 
innleiðingar á áætlun um heimsfaraldur inflúensu.   
 

    

3.2 
Þjálfa starfsmenn á fleiri en einu sviði þannig að starfsmenn geti 
gengið í störf annarra. Enn fremur að velja varafulltrúa í hverri 
deild/rekstri. 

    

3.3 
Skoða tryggingavernd fyrirtækisins í faraldri, meðal annars með 
tilliti til launa í rekstrarstöðvun. Skoða og gera yfirlit um 
tryggingalega stöðu starfsmanna samkvæmt kjarasamn. 

    

3.4 
Sinna upplýsingagjöf til starfsmanna í samræmi við ástand 
faraldursins á hverjum tíma. 
 

    

3.5 
Útbúa áætlun til að mæta auknum þörfum starfsmanna um 
félagslega og fjárhagslega aðstoð vegna veikinda og fjarvista.  
 

    

3.6 
Setja reglur um veikindaleyfi og umönnunarleyfi starfsmanna í 
samræmi við gildandi kjarasamninga.  
   

    

3.7 
Framfylgja reglum um ferðalög starfsmanna erlendis í faraldri.  
 
 

    

3.8 
Ákveða aðgerðir til að viðhalda nauðsynlegum birgðum innan 
fyrirtækisins, ef við á. 
 

    

3.9 
Gera áætlun um hvort breyta þurfi framleiðslu eða þjónustu svo 
sem samskiptum við viðskiptavini í faraldri og gera áætlun þar að 
lútandi. 
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4.  Viðbrögð við aukinni hættu innan fyrirtækis vegna heimsfaraldurs  
 

 
Ekki 

byrjað 
 

Í 
vinnslu 

Lokið 
Á ekki 

við 
 4.0 

    

4.1 
Setja reglur vegna heilsufarslegra atriða hjá starfsmönnum í 
faraldri. 
 

    

4.2 
Undirbúa og setja reglur um hreinlæti og smitgát innan fyrirtækis 
í faraldri. 
 

    

4.3 
Gera áætlun um rétta meðhöndlun úrgangs. 
 
 

    

4.4 
Setja reglur vegna starfsmanna sem eru smitaðir eða grunaðir um 
að vera smitaðir og mæta til vinnu. 
 

    

4.5 
Gera áætlun til að auka fjarlægðir á milli starfsmanna og fækka 
persónulegum samskiptum. Sama gildir um starfsmenn og 
viðskiptavini. (lágmark 2 metrar).  

    

4.6 
Gera ráðstafanir til að fækka smitleiðum innan fyrirtækisins 
(almennar sóttvarnaráðstafanir).  
 

    

4.7 
Gera reglur um sveigjanlega staðsetningu starfsmanna (vinna 
heima) og sveigjanlegan vinnutíma. 
 

    

4.8 
Gera ráð fyrir aukinni notkun á síma- og tölvubúnaði og hvetja 
þannig til óbeinna samskipta við viðskiptavini. 
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Viðauki 2. Dagbók 
 

13. nóvember 2007. Sendi e-mail til Brynjólfs Helgasonar 

framkvæmdarstjóra Alþjóðasviðs Landsbanka Íslands, til þess að vita 

hvort ég geti fengið að afla heimilda hjá þeim fyrir verkefnið. 

 

18. nóvember 2007. Ritari Brynjólfs sendir mér svar og spyr hvort ég 

geti komið á fund með Brynjólfi og Auði Bjarnadóttur sem er 

yfirmanneskja bakvinnslu bankans. Það er ákveðið að hittast 26. 

nóvember klukkan 11.00 í Landsbankanum í Hafnarstræti. 

 

26. nóvember 2007. er fundur með Brynjólfi og Auði klukkan 11.00. 

Ég kynni fyrir þeim hvað ég er með í huga varðandi lokaverkefnið. Er 

ekki orðið fastmótað en fjármagnsflutningar og eitthvað sem tengist 

því. Þau samþykkja að ég megi koma og fá heimildir. Auður á að vera 

mér innanhandar, þar sem hún er mikið inni SWIFT greiðslum og öllu 

sem tilheyrir bakvinnslu. Það er ákveðið að ég hitti Auði aftur í janúar 

og ég muni hringja og panta tíma þegar ég er til. 

 

13. janúar 2008. Ekkert bólar á leiðbeinanda. Búin að hafa samband 

við nokkra. Ýmist svara þeir mér ekki eða þeir hafa ekki tíma. Held 

áfram að leita. 

 

25. janúar 2008. Fer og tek viðtal við Auði. Eigum gott spjall um 

greiðslukerfi, SWIFT, SEPA, IBAN o.fl. Hún bendir mér á hvar ég geti 

náð í heimildir og þess háttar. Ákveðið er að ég muni byrja á þessu og 

hafi svo samband aftur. 

 

4. febrúar 2008. Enn bólar ekkert á leiðbeinanda. Held bara áfram að 

leita. Þarf leiðsögn en held bara áfram eftir bestu getu. 

 

20. febrúar 2008. Er að fyllast vonleysi yfir verkefninu. Finn fyrir 

óöryggi. Þarf að finna leiðbeinanda. Mér finnst ég ekki vera á réttri 
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braut með verkefnið. Held áfram að skoða heimildir og viða að mér 

gögnum. 

 

8. mars 2008. Ekki enn komin með leiðbeinanda. Er að hugsa um hvað 

ég geti gert. Held samt áfram að skrifa eftir bestu getu. Er farin að leita 

til stórfjölskyldunnar og spyrja hvort einhver þar geti fundið fyrir mig 

leiðbeinanda. Tala við nokkra en þeir eru ekki með tilskilin próf. 

 

22. mars 2008. Er komin í 15 síður en finnst þetta vera voða mikið úr 

samhengi. Held að það sé út af því að ég næ ekki að fastsetja 

rannsóknarspurninguna. Verð að gera það. 

 

5. apríl 2008. Er búin að ákveða að geyma ritgerðina þangað til í 

sumar. Mig vantar leiðbeinanda og ég sé fram á það að ég geti ekki 

haldið áfram. Ætla samt að halda í vonina því mér líst ekki of vel á að 

eyða nú öllu sumrinu í ritgerð. 

 

12. apríl 2008. Einn samnemandi hefur samband við mig og spyr hvort 

ég hafi áhuga að vera með henni í verkefni. Hún eigi mikið eftir og 

muni varla ná því að klára það. Ég ákveð að slá til ef við fáum leyfi 

fyrir því hjá Ögmundi Knútssyni. Hún ætlar að viðra þetta við hann. 

 

13. apríl 2008. Samnemandi hefur samband við mig og segir að þetta 

sé því miður ekki hægt. Við séum aðeins of seinar og orðið mjög stutt í 

skil. Hún segir að ég eigi að hafa samband strax við Ögmund út af 

leiðbeinandamálum. 

 

14. apríl 2008. Ég hringi í Ögmund og segi honum stöðu mína. Hann 

býðst til þess að taka þetta að sér og við munum sjá til hvort ég nái að 

klára fyrir tilsettan tíma. Allt sett á fullt við skriftir. 

 

25. apríl 2008. Skil eru í dag en ég hringi í Ásu Guðmundsdóttur til 

þess að fá frest á skilum. Það var ekkert mál. 
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29. apríl 2008. Sendi á Ögmund til þess að lesa yfir það sem komið er. 

Fæ verkefnið sent til baka með hvað betur mætti gera og er það ansi 

margt. Mig grunaði það líka sjálfri. Hann bendir mér á að ég eigi bara 

að taka því rólega og skila í sumar, því ég eigi allt of mikið eftir og 

verkefnið sé of mikið í lausu lofti. Ég er ákveðin núna í að klára 

verkefnið og segi við hann að ég muni leggja allt í sölurnar fram að 

skilum. Hann ætlar ekki að draga úr mér. Mér finnst gott að heyra það. 

 

7. maí 2008. Ég sendi á Ögmund til þess að lesa yfir. Hann segir að 

flæðið sé mun betra en ég verði að laga greininguna í lokin. Ég skoða 

það betur. Sendi tölvupóst á Guðbrand Jónasson sem vinnur hjá 

Reiknistofu bankanna, til að fá svör við nokkrum spurningum. Einnig 

sendi ég tölvupóst í Seðlabankann til Guðmundar Kr. Tómassonar til 

að leita ítarlegri svara.  

 

8. maí 2008. Fékk svör frá Guðmundi í Seðlabankanum og einnig frá 

Guðbrandi í Reiknistofu bankanna. Sendi verkefnið aftur á Ögmund. 

Ég er ekki að rökstyðja nóg í niðurstöðum og síðasti kaflinn þarf að 

vera ýtarlegri. Laga það. Gera heimildarskrá og efnisyfirlit og 

myndaskrá. Láta lesa yfir verkefnið upp á stafsetningarvillur og 

orðalag. Prenta út og binda inn. Þá er þetta komið. Ótrúlegt en satt þá 

hafðist þetta af á þessum stutta tíma. 

 


