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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BS prófs með áherslu á fjármál við Viðskiptafræðideild 

Háskóla Íslands. Ritgerðin gildir til 6 ECTS eininga. Leiðbeinandi verkefnisins var Haukur C. 

Benediktsson lektor við Háskóla Íslands og vil ég þakka honum kærlega fyrir aðstoðina og 

samstarfið. Einnig vil ég koma á framfæri þökkum til ritvers Háskóla Íslands fyrir aðstoð 

við heimildarvinnu og aðra framsetningu. 

Þá vil ég þakka allri fjölskyldu minni og kærasta fyrir þolinmæðina og ómældan 

stuðning, hvatningu í námi og hjálpina við yfirferð þessa verkefnis. 
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Útdráttur 

Fjártækni er ný atvinnugrein innan fjármálageirans þar sem tækni er nýtt til þess að ráða 

endurbót á fjármálastarfsemi. Mun hún auðvelda allar færslur og fjármálagerninga á 

sama tíma og hún leitast við að auka öryggi og spara tíma viðskiptavinarins. Ný tilskipun 

Evrópusambandsins um greiðsluþjónustu tók gildi í janúar 2018. Kallast hún PSD2 og mun 

Ísland innleiða hana í lög í gegn um EES samninginn. Nýju tilskipuninni fylgja töluverðar 

breytingar og er þeim ætlað að gera umhverfið skýrara fyrir þau fjártæknifyrirtæki sem 

eru starfandi á markaðinum og ekki síður að einfalda sýn neytenda á fjártækni. Segja má 

að fjártæknin hafi fengið byr undir báða vængi við fjármálahrunið árið 2008. Atvinnuleysi 

jókst hratt og átti það einnig við í fjármála- og tryggingastarfsemi. Mikið framboð af 

vinnuafli varð til þess að fólkið fór að leita nýrra lausna og varð fjártæknin vettvangur fyrir 

þessa nýsköpun. Ásamt því minnkaði traust landsmanna á fjármálastofnunum og vildu 

neytendur komast hjá því að eiga viðskipti við þær. Það hefur síðan sýnt sig að fjártækni 

verður ört vinsælli í notkun meðal almennings. Er þar hægt að benda á gögn Helenu 

Pálsdóttur þar sem frá árunum 2015 til 2017 jókst notkun fjártækni fyrir millifærslur og 

greiðslur úr 18% í 50%. 

Í þessari ritgerð verður farið yfir umhverfi fjártækninnar og séð hvaða helstu eiginleika 

hagkerfið þarf að hafa til þess að stuðla að vexti og þróun hennar. Einnig verður þróun 

fjártækninnar skoðuð og litið er til hinnar svokölluðu „Three E‘s“ aðferðar sem er notuð 

sem leiðarvísir fyrir ríkisstjórnir heimsins til þess að ná fram sínum markmiðum. Þá verða 

fjártæknifyrirtæki skoðuð nánar ásamt einkennum þeirra. Jafnframt verða helstu 

viðskiptamódel þeirra skoðuð en eru þau fimm talsins. Því næst verða svo bankarnir og 

aðgerðir þeirra til umfjöllunar en þeir þurfa að ákveða hver þeirra næstu skref verða til 

þess að viðhalda tengslum þeirra við viðskiptavinina. Í lokinn verður svo farið yfir nýja 

tilskipun Evrópusambandsins um greiðsluþjónustu. 

Fjártækni er spennandi nýjung á áður einsleitum markaði. Hægt er að segja með vissu 

að fjártæknilausnirnar eru komnar til að vera og mun verða áhugavert að fylgjast með 

þessari atvinnugrein í framtíðinni. 
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1  Inngangur 

Umhverfi okkar hefur breyst mjög mikið á skömmum tíma. Frá því internetið varð öllum 

aðgengilegt í lok 20. aldar (Feldman, 2002), hefur líf jarðarbúa tekið miklum breytingum. 

Ekki væri hægt að ímynda sér nútíma samfélag án tækninnar og þróunarinnar sem hefur 

átt sér stað á síðustu áratugum. Frá því að þurfa að fara í bankann á opnunartímum til 

þess að ráðstafa innistæðum og borga reikninga, í það að hafa þau aðgengileg allan 

sólarhringinn í símanum þínum er gríðarlega mikil breyting. Internetið gerði það að 

verkum að hraðinn jókst og kostnaður lækkaði. Í dag er hægt að færa peninga á milli 

bankareikninga, greiða fyrir vörur og þjónustu, fá lán og eiga flókin viðskipti á 

örskotsstundu svo fátt eitt sé nefnt. Allt það er gert í gegn um lítið tæki sem passar í vasa 

og veski viðkomandi eiganda. Mörg fyrirtæki hafa verið stofnuð á síðustu árum sem 

keppast við að finna nýjar lausnir til þess að einfalda líf okkar og spara tíma við daglegar 

athafnir. Þessar nýjungar eiga það flestar sameiginlegt að milliliðum er sleppt og ferlarnir 

eru einfaldaðir. Íslenska fjártækniumhverfið er alls ekki undanskilið þessari hröðu þróun 

og eru Meniga, Aur, Síminn Pay og Karolina fund meðal annars hluti af þessum 

áhugaverðu lausnum.  

Í þessu breytilega umhverfi er mikilvægt að haft sé auga á aðilum markaðarins og því 

hefur Evrópusambandið gefið út nýtt regluverk, PSD2, um greiðsluþjónustu. Taldi 

sambandið vera komna þörf fyrir þessa nýju tilskipun þar sem hið gamla þótti úrelt og 

ruglingslegt fyrir alla þátttakendur markaðarins (European Comission, 2012). Með þessu 

nýja regluverki koma ný hlutverk í ljós og má þar nefna greiðsluvirkjendur og 

upplýsingaþjónustuveitendur (Friðrik Þór Snorrason, 2017). Þessir aðilar munu koma til 

með að einfalda umgjörð greiðsluumhverfisins og gæti vel orðið til þess að aðrir aðilar 

verði gerðir úreldir. 

Þessi umfjöllun mun snúa að fjármálastofnunum og umhverfinu í kring um þær. Til 

einföldunar mun tryggingastarfsemi, með tilliti til fjártækninnar, vera sleppt. Til að byrja 

með verður farið yfir það hvað fjártækni er og reynt að skilgreina hana með tilliti til 

fræðanna. Einnig verður þar farið yfir lykileinkenni fjártæknivistkerfisins og 

hagsmunaaðila hennar. Þá næst verður farið í það hvernig þróun fjártækninnar hefur 
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verið og hvenær hún byrjaði. Nefnd verða þau tímabil sem fjártækninni er skipt niður í og 

farið yfir hvað framtíðin ber í skauti sér. Á eftir því kemur umfjöllun frá hlið bankanna þar 

sem farið er yfir hvaða möguleika þeir hafa í nýju umhverfi. Síðast verður farið yfir PSD2 

tilskipunina, sem áætlað er að verði innleidd í íslensk lög í gegn um EES, ásamt nokkrum 

leiðarvísum sem vert er að hafa í huga þegar nýtt regluverk skal sett upp. 
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2 Fjártækni 

Fjártækni (e. Fintech) er tiltölulega nýtt og sívaxandi fyrirbæri í nútíma samfélagi. 

Hugtakið verður ört vinsælla án þess að almennt viðurkennd skilgreining liggi fyrir. Ef 

skoðuð eru leitargögn frá Google, hefur tíðni enska orðsins Fintech aukist til muna í leitum 

á síðustu tveimur árum (Google, 2018). Orðið má að öllum líkindum rekja til ársins 1990 

og mannsins John Reed. Hann var stjórnarformaður fyrirtækisins Citicorp og talaði hann 

um fjártækni í tengslum við verkefni sem átti að auðvelda samskipti milli fyrirtækja 

(Puschmann, 2017).   

2.1 Skilgreining fjártækni 
En hvað þýðir fjártækni? Er það ákveðin tækni sem fyrirtæki nýta sér, starfsemi fyrirtækja 

eða er þetta orðinn ákveðinn atvinnuvegur? Til eru nokkrar mismunandi skilgreiningar og 

nálganir á hugtakinu. Samkvæmt Puschmann (2017) hefur hugtakið að minnsta kosti verið 

skilgreint á fjórum aðskildum sviðum. 

Hægt er að skilgreina hugtakið bæði vítt og þröngt. Allt frá því að einblína á það, að 

skilgreina fjártækni sem ákveðna hluta úr starfsemi, t.d greiðslur eða fjárfestingar, í það 

að hugtakið gangi almennt yfir öll svið þjónustunnar (Puschmann, 2017). 

 

Mynd 1: Fyrsta skilgreining á fjártækni samkvæmt fræðum Puschmann. 

Næsta skilgreining lítur á fjártæknina sem hagræðingu annars vegar eða stökkpall hins 

vegar. Í hagræðingunni felst að fjártækni er til þess að auka getu þeirra fjármálafyrirtækja 

sem nú þegar eru til staðar á markaðinum. Þá getur hún síðan einnig verið séð sem 

stökkpallur fyrir ný fyrirtæki og veitir þeim aðgang inn á rótgróinn markað (Puschmann, 

2017). 
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Mynd 2: Önnur skilgreining á fjártækni samkvæmt fræðum Puschmann. 

Þriðja skilgreiningin talar um hugtakið sem möguleika á lækkun kostnaðar annars vegar 

eða sem tækifæri til fjárfestinga á hins vegar. Sumir hugsa um fjártækni sem nýja leið til 

þess að lækka kostnað innan fjármálastofnanna á meðan aðrir sjá tækifæri í því að 

fjárfesta í þessum nýju sprotafyrirtækjum (Puschmann, 2017). 

 

Mynd 3: Þriðja skilgreining á fjártækni samkvæmt fræðum Puschmann. 

Fjórða og síðasta skilgreiningin snýr að því að tala um fjártækni með annað hvort þunga 

á regluverkinu eða með áhersluna á þróuninni sjálfri sem á sér stað almennt um allan 

heim og þá möguleika sem tæknin býður upp á (Puschmann, 2017). 

  

Mynd 4: Fjórða skilgreining á fjártækni samkvæmt fræðum Puschmann 

Þessar fjórar skilgreiningar nálgast fjártæknina öll frá mismunandi sjónarhornum, sem 

sýnir hversu fjölbreytt hugtakið er í raun og veru. Reynt hefur verið að komast að 

sameiginlegri niðurstöðu um skilgreiningu hugtaksins fjártækni og lagði prófessorinn 

Patrick Schueffel (2016) upp með það að fjártækni yrði skilgreind á eftirfarandi hátt: 

Fintech is a new financial industry that applies technology to improve 
financial activities (Schueffel, 2016, bls. 45). 

Þarna segir hann fjártækni vera nýja atvinnnugrein í fjármálageiranum þar sem notuð 

er tækni til þess að ráða endurbót á fjármálastarfsemi. Þessi tækni sem Patrick notar sem 

stoð í skilgreiningu sinni er upplýsingatækni (e. IT eða Information Technology) og er víða 

minnst á þetta órjúfanlega samband.  
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Í grein sem birtist í Credit Union Times árið 2016 sagði Daniel Castro, varaformaður 

Information Technology and Innovation Foundation, að fjártæknin væri tækifæri til þess 

að þróa hvernig viðskiptavinir og fyrirtæki höguðu millifærslum peninga, greiðslum, 

sparnaði og fjárfestingum, lántökum og tryggingum gegn áhættu („Fintech Evolution“, 

2016). Fjártækni mun auðvelda allar færslur og fjármálagerninga á sama tíma og hún 

leitast við að auka öryggi og spara tíma viðskiptavinarins, eitthvað sem bankarnir hafa 

ekki verið að koma eins mikið inn á. 

2.2 Skýrsla Ernst og Young 
Árið 2016 gerði Ernst & Young skýrslu fyrir breska ríkið þar sem meðal annars var farið 

yfir vistkerfi fjártækninnar og bornar voru saman sjö þjóðir. Þar eru taldir upp þeir fjórir 

lykileiginleikar sem hagkerfið þarf að hafa til að stuðla að góðu umhverfi fyrir fjártæknina 

og hverjir hagsmunaaðilar þessara þátta eru. Þessir þættir eru hér taldir upp í Mynd 5 

(Ernst & Young, 2016). 

 

Mynd 5: Fjórir lykileiginleikar hagkerfisins úr skýrslu Ernst & Young frá árinu 2016. 

Þegar minnst er á hina ýmsu fjárfesta þá er eru aðallega þrjár tegundir þeirra hafðar í 

huga. Fyrst ber að nefna svokallaða engla fjárfesta sem fjárfesta í nýsköpunarfyrirtækjum 

gegn eignarhlut eða breytanlegu skuldabréfi (Investopedia, 2018). Síðan eru fjárfestar 

sem veita stuðning til nýsköpunarfyrirtækja með þekkingu og tækni ásamt fjármagni. Að 
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lokum eru fjárfestar sem koma með fjármagn í gegn um frumútboð á markaði (e. IPO) 

(Ernst & Young, 2016). 

Ef rannsókn og skýrsla Ernst & Young er færð yfir og skoðuð með tilliti til Íslands og 

umhverfisins kemur í ljós að Ísland er góður markaður fyrir fjártæknifyrirtæki til að þrífast 

og vaxa. 

2.2.1 Þekking 

Samkvæmt vef Hagstofunnar var hlutfall háskólamenntaðra einstaklinga á aldrinum 25-

64 ára á Íslandi 38,9% árið 2015 og fjölgaði þeim einstaklingum frá fyrra ári. Samkvæmt 

rannsókninni sem gerð var af Hagstofunni er menntunarhlutfall Íslands lægra en hinna 

Norðurlandanna að Danmörku undanskilinni (Hagstofa Íslands, 2017). Þegar skoðuð er 

síðan Menntunarvísitala United Nations Development Programme fyrir árið 2015 er 

Ísland í 9 sæti af 188, sem má teljast góð staða (United Nations Development Programme, 

2016). Af þessu má áætla að menntunarstig og þekking þjóðarinnar sé góð. 

2.2.2 Fjármagn 

Þann 21. desember 2017 var tekið viðtal við forstjóra Kauphallarinnar, Pál Harðarson, þar 

sem hann sagði erlenda fjárfestingu á íslenskum hlutabréfamarkaði hafa tvöfaldast milli 

ára og hafa aldrei verið meiri frá hruni. Einnig sagði hann erlendan áhuga á fyrirtækjum 

utan markaðar vera töluverðan. Haft var eftir Páli Harðarsyni, forstjóra Kauphallarinnar 

viðtali Vísi.is (Sunna Sæmundsdóttir, 2017): 

Þeir hafa nettó komið með þrjátíu milljarða inn á íslenskan hlutabréfamarkað. 
Ef maður setur það í hlutfall við markaðinn, sem er um 800 milljarðar að stærð 
að þá munar um minna. Þetta er nokkurn veginn tvöföldun í stöðu erlendra 
fjárfesta í stöðu á íslenska markaðnum á þessu ári. 

Þessu til stuðnings má nefna að frá árinu 2016 til 2017, jókst fjárfesting í fjártækni Evrópu 

um 120% (CB Insights, 2018). 

2.2.3 Regluverk 

Ísland styðst við regluverk Evrópusambandsins, PSD1, þar sem samkeppnisumhverfi 

fjármálafyrirtækja í Evrópu er samrýmt (Kolbrún Sara Másdóttir og Thelma Christel 

Kristjánsdóttir, 2018). Það gerir það að verkum að íslenskur markaður er 

samkeppnishæfur. Þá er ný tilskipun Evrópusambandins, PSD2, í ferli sem mun lækka 
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kostnað neytenda og fyrirtækja með auknu framboði. Farið verður nánar yfir það í kafla 

6 í þessarar ritgerðar.   

2.2.4 Eftirspurn 

Frá árunum 2015 til 2017 hefur eftirspurn aukist til muna á fjártæknimarkaðinum. Helena 

Pálsdóttir, sérfræðingur í áhættugreiningu, skrifaði grein í öðru tölublaði Fjármála í 

október 2017 þar sem birt var mynd af hlutfalli þeirra sem nota fjártækni þjónustu eftir 

sviðum. Þar kemur í ljós mikil aukning í hlutfalli þeirra sem nota fjártæknina, sem styður 

við aukna eftirspurn á markaðinum. Sjá má á mynd 6 samanburð, byggt á gögnum Helenu, 

á notkun fjártækni á árunum 2015 til 2017. 

 

Mynd 6: Samanburður notkunar á fjártækni á árunum 2015 og 2017 samkvæmt grein Helenu Pálsdóttur 
í tímariti Fjármála frá árinu 2017. 

2.3 Öflin á bak við fjártæknina 
Fjártækni býður upp á meiri skilvirkni í viðskiptum á milli aðila keðjunnar ásamt því að 

breyta virðiskeðjunni í stafrænt form sem áður hafði verið byggð í kring um 

fjármálamarkaðinn. Á bak við þessa þróun eru fimm öfl. Það fyrsta er að með nýju 

stafrænu formi fylgdi meiri máttur kaupenda á verð og markaðinn. Skiptikostnaður 

lækkaði og leiðir sem voru einangraðar og lokaðar áður fyrr, hafa verið opnaðar. Einnig 



 

15 

fylgir aukin samkeppni fjártækninni þar sem inn á markaðinn eru komnir fleiri aðilar en 

einungis bankar með tilheyrandi aukningu á vöruframboði. Stöðlun markaðarins lækkar 

inngönguhindranir inn á markaðinn sem gerir það að verkum að nýsköpunar- og 

sprotafyrirtæki eiga auðveldar með að komast inn á markaðinn. Síðasta aflið á bak við 

þróunina er síðan ógnin við staðkvæmdarvörur og þjónstu samkeppnisaðila (Porter, 

1999). 
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3 Þróun fjártækni 

Hægt er að skipta þróunarferli fjártækninnar upp í 3 tímabil. Fyrsta tímabilið nær frá árinu 

1866 til 1987. Á þessu tímabili fór fram uppbygging innviða og byrjaði hún með 

símskeytum, lestum og gufuskipum sem fluttu upplýsingar á milli landa og landshluta. 

Upplýsingar eru mikilvægar í núverandi fjármálakerfi og aðilar markaðarins keppast um 

að fá sem mestar upplýsingar á sem skemmstum tíma. Eftir fyrstu heimsstyrjöldina héldu 

nýjungarnar áfram að bætast við. Fyrstu greiðslukortin litu dagsins ljós í Ameríku og Texas 

Instrument fjármálareiknirinn kom fyrst á markaðinn. Næsta stóra skref þessa tímabils 

voru hraðbankar fyrir neytendur og komu þeir á sjónarsviðið árið 1967. Þróunin tók að 

færast úr hliðrænu yfir í stafrænt form. Eftir 1987 tók við næsta tímabil og varði það til 

ársins 2008. Á þessum árum færðust viðskipti milli landa í aukana með tilheyrandi 

áskorunum. Tölvukerfi voru þróuð til þess að auka hraða viðskipta á mörkuðum og evran 

var tekin í notkun sem varð til þess að fjármálamarkaður innan sambandsins var skrefinu 

nær sameiningu (Arner, Barberis, og Buckley, 2015). Fjórfrelsi Evrópusambandsins varð 

að veruleika sem fól í sér frjálst flæði vöru, þjónustu, vinnandi fólks og fjármagns 

(Evrópuvefurinn, 2012). 

Síðan þá hafa hlutirnir gerst nokkuð hratt. Næsta tímabil varir frá árinu 2009 til 

núverandi tíma. Lýsandi er að hafa kaflaskil á þessum tíma þar sem enn er fast í minni 

heimsbyggðarinnar fjármálahrunið árið 2008. Er óhætt að segja að á þessum tíma var 

ákveðinn vendipunktur og féll traust viðskiptavinana til bankanna (Sigrún Drífa Jónsdóttir, 

2018) ásamt því að atvinnuleysi jókst hratt (Vinnumálastofnun, 2018). Þetta varð 

grundvöllur fyrir vöxt nýrra fjártæknifyrirtækja. Leitast var við að finna nýjar leiðir til þess 

að sneiða fram hjá þjónustu bankanna og um leið skapa nýja atvinnu. Mynd númer 7 sýnir 

atvinnuleysi í fjármála-og tryggingarstarfsemi frá aldarmótum og til dagsins í dag, byggt á 

útgefnum gögnum frá Vinnumálastofnun (2018). 
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Mynd 7: Fjöldi atvinnulausra einstaklinga á Íslandi í fjármála- og tryggingastarfsemi (y-ás) frá árinu 2000 
til 2018 (x-ás). Upplýsingar teknar af vef Vinnumálastofnunar. 

Fjallað er um þá hvata sem ýta undir þróun og framfarir í fjártækninni í grein 

Puschmann um fjártækni. Þar segir hann helstu hvatana vera fjóra. Fyrsti hvatinn er 

upplýsingatæknin sem hefur verið að þróast ásamt hlutverki hennar sem gefur 

fjármálaþjónustunni byr undir báða vængi. Með þessari þróun geta þjónustuaðilarnir 

staðlað núverandi verkferla og vörur en einnig geta þeir þróað nýjar vörur og þjónustu 

(Puschmann, 2017).  

Líkt og nefnt hefur verið áður hefur, hegðun viðskiptavina verið að breytast. Það er 

annar hvatinn samkvæmt grein Puschmann. Ásamt því að forðast viðskipti við banka 

hefur almenningur aðlagast þróun tækninnar með öllum snjalltækjunum. Það hefur hvatt 

mörg fyrirtæki til að aðlaga þjónustu sína að stækkandi hópi þessara viðskiptavina. Þá 

verður þjónustan meiri sjálfsafgreiðsla viðskiptavinarins (Puschmann, 2017). Sem dæmi 

má nefna smáforrit bankanna þar sem viðskiptavinurinn getur millifært peninga og 

borgað reikninga með mjög lítilli fyrirhöfn. Með þessari þróun hefur útibúum bankanna 

fækkað talsvert. Í lok ársins 2008 voru alls 146 útibú viðskiptabanka en síðan þá hefur 

þeim fækkað og voru þau orðin 84 talsins í nóvember 2017 (Samtök starfsmanna 

fjármálafyrirtækja, 2017). Þessi þróun stafar af mikilli hagræðingu fjármálaþjónustunnar 

og aukinni sjálfsafgreiðslu viðskiptavina.  
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Þriðji hvatinn er að viðskiptamódel bankanna hefur einnig verið að breytast og eru þeir 

farnir að úthýsa fleiri verkefnum en áður og einblína á sérhæfingu á ákveðnum sviðum. 

Þetta hefur ýtt undir nýsköpun og hliðarstarfsemi við bankana frá fyrirtækjum sem hafa 

jafnvel hingað til ekki komið nálægt fjármálaþjónustu. Úthýsingin byrjaði á þjónustu 

upplýsingatæknifyrirtækja við bankana, þar sem bankarnir nýttu sér aðra aðila til þess að 

sjá um þá starfsemi. Síðar þróaðist hún á fleiri víddum, til dæmis í greiðslum og 

fjárfestingum, þar sem markmiðið er að minnka vinnu og starfsemi bankanna innan húss 

(Puschmann, 2017). Sem dæmi má nefna Meniga. Þar getur viðskiptavinurinn fengið 

nákvæma útlistun og greiningu á því hvernig hann eyðir peningum sínum. Þá les Meniga 

í greiðslumynstur viðkomandi með því að tengjast greiðslukorti hans og bankaaðgang 

(Meniga, 2018). 

Hruninu fylgdi einnig breytingar á regluverki fjármálastarfseminnar og hefur það verið 

hert á flestum sviðum. Er það fjórði hvatinn samkvæmt Puschman. Hins vegar hafa mörg 

lönd reynt að stuðla að uppbyggingu fjártækninnar á sama tíma með því að minnka 

inngönguhindranir inn á markaðinn fyrir nýsköpunarfyrirtækin. Á vef ástralska ríkisins er 

að sjá greinargóða útlistun á því að ríkið vilji stuðla að mikilli þróun í fjártækninni ásamt 

því að greina frá því hvernig farið verður að því (The Australian Government, 2016). Þetta 

er ekki einsdæmi þar sem meðal annars hafa London, Hong Kong og Singapore kynnt 

svokallaða fjártækni sandkassa. Þar er aðhald og hjálp veitt til nýsköpunarfyrirtækja í 

fjártækni og ásamt aðstoð við að koma sér á laggirnar (Puschmann, 2017). Samkvæmt vef 

KPMG styðja ríkin við fjártæknifyrirtæki til þess að ná fram ákveðnum markmiðum. 

Ríkisstjórnir vilja að almenningur hafi aðgang að góðri fjármálaþjónustu og fjártæknin nær 

að stuðla að dreifingu þjónustu til svæða sem hafa minni aðgang, eða jafnvel ekki, að 

bönkum. Ríkisstjórnir nútímans vilja líka auka skilvirkni og fjártæknin býður upp á flottar 

lausnir þar sem viðskiptavinirnir þurfa ekki að taka sér tíma frá vinnu til þess að gera sér 

leið út í bankann að millifæra og eiga viðskipti heldur geta þeir gert það á fljótlegan og 

öruggan hátt í gegn um símann. Einnig vill ríkið stuðla að samkeppni og margir sjá aðila 

fjártækninnar sem drífandi kraft í því að breyta gömlum markaði. Að lokum segir KPMG 

að ríkisstjórnir vilji stuðla að stöðugleika í fjármálakerfinu. Með því að styðja við 

fjártæknifyrirtæki er hægt að dreifa áhættu á markaðinum í heild (KPMG, 2018). 
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Til þess að ná þessum markmiðum fram, styðjast mörg lönd við hina svokölluðu „Three 

E‘s“ aðferð sem inniheldur lykilorðin Engage, Education og Experiment (KPMG, 2018). 

Ø Fyrsti liður hennar er að taka þátt (e. Engage), þar sem ríkið á að vinna með 
nýsköpunarfyrirtækjunum í að skapa þekkingu um hagtölur, leitni markaða og 
áhættur. 

Ø Annar liður er að afla sér þekkingar (e. Education) og snýst um að ríkisstjórnir 
heimsins eigi að kynna sér fjártæknina og hvernig hún virkar með t.d 
rannsóknum eða með því að horfa til annarra ríkja. 

Ø Síðasti liðurinn í aðferðinni er tilraunin (e. Experiment) og mælir KPMG með því 
að ríkin stuðli að tilraunastarfsemi í fjártækninni. Það er meðal annars gert með 
því að setja upp fyrrnefndu sandkassana. 

En hvað ber framtíðin í skauti sér? Árið 2013 spáði Oxford háskólinn því að 54% af 

störfum í fjármálageiranum væru í hættu vegna vélvæðingar (Williams, 2018). Sú þróun 

er í gangi núna og samkvæmt Samtökum starfsmanna fjármálafyrirtækja hefur 

starfsmönnum viðskiptabankanna fækkað úr 4.326 starfsmönnum í 2.850. Það er fækkun 

um 1.476 starfsmenn eða um 34% síðan árið 2007 (Samtök starfsmanna 

fjármálafyrirtækja, 2017). 

Alt og Puschmann (2012) skiptu þróun fjártækni í fimm tímabil, en samkvæmt þeim 

erum við stödd á tímbili fjögur í dag og varir það til ársins 2020. Þar segir að í dag eru 

aðilar fjármálamarkaðarins að vinna að samþættingu og til þess, þurfa þeir að staðla 

verkferla. Því snýr þróunin að þeim sem veita þjónustuna og að samstillingu þeirra. 

Tímabil fimm snýr síðan að viðskiptavinunum sjálfum og er áætlað að það taki við eftir 

árið 2020. Þá fara viðskiptavinirnir að hafa áhrif á þau ferli sem mynduð hafa verið. Munu 

þá ýmsar leiðir og rásir sem eru í byggingu núna verða óþarfar. Vegferð viðskiptavinanna 

í gegn um þjónustuna mun ákveða lokaniðurstöðu þess hvernig umhverfi og uppbygging 

fjártækninnar verður í lokin (Nüesch, Alt og Puschmann, 2015).  
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4 Fjártæknifyrirtæki 

Markhópur fjármálafyrirtækja er oft afmarkaður við einstaklinga sem fá litla eða enga 

þjónustu frá öðrum fjármálafyrirtækjum. Til þess að ná yfir þau einkenni sem fyrirtækin 

hafa, er hægt að notast við CLASSIC módel þeirra Chuen og Teo (Ernst & Young, 2016). 

Ø Customer centric - Viðskiptavinamiðuð fyrirtæki. Einföld og auðveld í notkun þar 
sem þarfir viðskiptavinarins eru hafðar að leiðarljósi. 

Ø Legacy free - Kerfi sem hafa ákveðinn tilgang sem hönnuð hafa verið á stafrænum 
ferlum. Gamlar tilraunir og vörur hafa lítil áhrif á það sem kemur næst. 

Ø Asset light - Lítið um langtíma eignir sem erfitt er að koma í verð. Efnahags-
reikningar fjártæknifyrirtækjanna eru oft líkir. 

Ø Scalable - Góð aðlögunarhæfni að breyttum aðstæðum og umfangi notenda 
ásamt því að fjármagnsþörfin er lítil. 

Ø Simple - Einföld yfirlýst viðskiptavinastefna ásamt því að hafa mjög vel skilgreinda 
og gagnsæja viðskiptahætti. 

Ø Innovative - Nýsköpun er einkennandi fyrir þessa starfsemi með nýjum viðskipta-
hugmyndum, vörum og þjónustu. 

Ø Compliance light - Einföld módel sem eru hönnuð með það markmið að vinna í 
kring um það, að þurfa leyfi. 

Fjártækni nútímans er hægt að flokka eftir því hver það er sem veitir þjónustu hennar. 

Þjónustan er á sviðum banka- og fjármálaþjónustu annars vegar og hins vegar á sviði 

tryggingaþjónustu. Ekki er lögð sérstök áhersla á tryggingar í þessari umfjöllun og því 

verður þeim hluta fjártækninnar ekki gerð frekari skil. Á sviði banka- og fjármálaþjónustu 

er hægt að skipta fjártækninni í tvo hópa, banka og þá aðila sem ekki eru bankar. 

Bankarnir hafa verið að spreyta sig í uppbyggingu nýrra lausna fyrir viðskiptavini sína. Þar 

má meðal annars nefna heimabankana sem eru í stöðugri þróun, með fleiri viðbótum og 

möguleikum ásamt því að reynt er að gera þá notendavænni með fljótlegri innskráningu. 

Þessi þjónusta er dæmi um tengingu milli fyrirtækis og kúnna (B2C) en þar eru bankarnir 

aðal þjónustuaðilarnir. Síðan eru það þau fyrirtæki sem veita fjártækniþjónustu en eru 

ekki í bankarekstri. Þessir aðilar skiptast upp í nýsköpunarfyrirtæki og stærri 

upplýsingatæknifyrirtæki. Í þeim tilfellum sem þjónusta þeirra er frá fyrirtæki til 

viðskiptavinar (B2C), er einblínt á að fækka milliliðum og sleppa þau þá milligöngu 

bankanna. Þau leggja áherslu á einfaldar aðgerðir eða einstaka þætti, til dæmis að bjóða 

einungis upp á greiðsluþjónustu án þess að geta birt færsluyfirlit eða millifært. Dæmi um 

þetta er Síminn Pay þar sem hægt er að tengja greiðslukortin í rafrænt veski þar sem hægt 
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er að greiða fyrir vörur og þjónustu án milligöngu banka. Síðan eru fjártæknifyrirtæki sem 

vinna með að tengja viðskiptavinina saman (e. Peer-to-Peer). Þar má nefna til dæmis Aur 

smáforritið þar sem það tengir saman notendur þess með það að markmiði að einfalda 

millifærslur þeirra á milli. Ásamt þessu gera þau einnig tengingar á milli bankanna og 

þeirra fjártæknifyrirtækja sem ekki eru bankar. Sú tengin er kölluð B2B eða fyrirtæki-til-

fyrirtækis (Puschmann, 2017). 

4.1 Viðskiptamódel 
Með auknum áhrifum nýsköpunarfyrirtækja á hagkerfið hafa viðskiptamódel orðið 

mikilvægari (Roeder o.fl., 2018). Viðskiptamódel lýsir því hvernig fyrirtæki er uppbyggt og 

hvernig það hagar starfsemi sinni. Í módelinu þarf að vera skýrt hvernig fyrirtækið ætlar 

sér að skapa virði. Ásamt því þurfa að vera til staðar upplýsingar um það hver 

markhópurinn er, hvernig fyrirtækið ætlar að skapa tekjurnar, hver kostnaðurinn er ásamt 

útlistun og rannsókn á markaðinum og stöðu fyrirtækisins innan hans (Chesbrough, 2010). 

Lee og Shin (2018) skiptu viðskiptamódelum fjártækninnar upp í sex tegundir eftir 

starfsemi fyrirtækjanna en þar sem síðasta módelið snýr að tryggingamarkaðinum verður 

því sleppt hér og aðeins fimm módel nefnd (Lee og Shin, 2018).  

4.1.1 Greiðsluþjónusta 

Viðskiptamódel fyrir greiðsluþjónustu er fyrsta módel Lee og Shin (2018). Þau fyrirtæki 

sem einblína á greiðsluþjónstu ná hratt vaxandi viðskiptavinahóp með lágum kostnaði og 

eru þau tiltölulega einföld miðað við önnur fjártæknifyrirtæki. Þau eru mjög fljót að aðlaga 

sig að breyttum aðstæðum með tilliti til nýrrar tækni og getu. Skiptast þessi fyrirtæki upp 

í tvo mismunandi markaði þar sem sá fyrsti eru fjártæknifyrirtæki sem einblína á greiðslur 

neytenda og smásölu og sá seinni miðar á stærra umfang eins og greiðslur frá fyrirtækjum. 

Þau fyrirtæki sem eru í fyrrnefnda hópnum eru meðal annars Síminn Pay með rafræna 

kortaveskið í símanum, Aur smáforritið sem gerir vinum það auðvelt að flytja pening frá 

einum til annars og rafrænar myntir eins og Bitcoin. Þessi viðskiptamódel eru vinsæl þar 

sem viðskiptavinirnir leitast eftir auðveldum og fljótlegum hætti til þess að stunda 

viðskiptin. Módelin styðja við það með því að hafa smáforritin örugg en einföld í notkun í 

síma viðskiptavinarins. 
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4.1.2 Fjárfestingaþjónusta 

Samkvæmt Lee og Shin (2018) eru vinsælustu viðskiptamódel fjárfestingafjártækninnar 

rafræn þjónusta sem veitir ráðgjöf um fjárfestingar fyrir brot af því verði sem það kostar 

viðskiptavininn að fá ráðgjöf frá lifandi manneskju. Þá eru forritin byggð upp á þann hátt 

að þau mæla með ákveðnum fjárfestingakostum miðað við smekk viðskiptavinarins. 

Fyrirtækin sem nýta sér þetta viðskiptamódel hagnast á breyttri lýðfræði og þróun á 

hegðun viðskiptavina. Fleiri viðskiptavinir sækjast eftir sjálfvirkum og langtíma 

fjárfestingum, einföldum og gagnsæum gjöldum og möguleikanum á minni fjárfestingum 

þar sem ekki er sett lágmark á upphæðir og magn. 

4.1.3 Fjármagnssöfnun 

Þessi tegund fjártækninnar gerir hópum kleift að ákveða hvaða vörur og þjónusta fer á 

markað. Þetta er gert með því að hugmyndasmiðir leita fjármagns á opnum vefsíðum. 

Áhugasamir einstaklingar fjáfesta annað hvort í hugmyndinni eða leggja inn fjármagn 

gegn því að fá vöruna ef söfnunin heppnast. Þrír hagsmunahópar eru í þessari keðju. Það 

er nýsköpunaraðilinn sem leitast eftir fjármagninu, þeir aðilar sem tilbúnir eru til að veita 

fjármagn og síðan er miðillinn sem sér um að tengja þessa hópa saman (Lee og Shin, 

2018).  

Helstu viðskiptamódelin í þessari starfsemi eru þrjú talsins. Fyrsta tegundin er hentug 

lausn fyrir nýsköpunarfyrirtæki til þess að safna fjármagni. Þar ákveður frumkvöðullinn 

vexti og tíma sem hann er sáttur við að standa undir. Oft eru veitt verðlaun til fjárfestanna 

í formi fullunnar vöru (Lee og Shin, 2018). Íslenska fyrirtækið Karolina Fund er gott dæmi 

um þennan vettvang þar sem frumkvöðlar hafa möguleika á að setja inn auglýsingu fyrir 

verkefni sem þeir vilja fjármagna (Karolina Fund, 2018). Næst koma safnanir fyrir 

góðgerðarstarfsemi þar sem þeir sem gefa fjármagnið fá ekkert í staðin fyrir framlag sitt 

nema viðurkenninguna að hafa gefið fé. Síðast en ekki síst er fjármögnun smárra og 

millistórra fyrirtækja. Þau nýta sér þann vettvang til þess að finna fleiri fjárfesta sem vilja 

eignast hlut í fyrirtækinu (Mollick, 2014). 

4.1.4 Lánafjártækni 

Þessi tækni býður einstaklingum og fyrirtækjum upp á að lána og flytja fjármagn sín á milli 

með auðveldum hætti. Þessi fjártæknifyrirtæki geta boðið viðskiptavinum upp á 
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auðveldari ferla við lántöku ásamt lægri vöxtum. Ólíkt bönkunum taka þessi fyrirtæki 

yfirleitt ekki þátt í ferlinu heldur bjóða þau aðeins upp á vettvang fyrir slíka þjónustu. 

Þetta þýðir að fjártæknifyrirtækin þurfa að uppfylla færri kröfur en lánastofnanir eins og 

bankarnir (Williams-Grut, 2016). 

4.1.5 Fjármagnsmarkaður 

Nýtt í fjártækninni er innkoma þeirra í þjónstu hlutabréfa- og verðbréfaviðskipta þar sem 

tækni er nýtt til að einfalda viðskiptin. Hjá þeim fjártæknifyrirtækjum er hægt til dæmis 

að fjárfesta, stýra áhættu og rannsaka markaðinn. Fyrirtækin tengja saman aðila á 

markaðinum til þess að fræðast, kaupa og selja ásamt því að sjá áhættu í rauntíma. Einnig 

eru fjártæknifyrirtæki sem bjóða upp á viðskipti á gjaldeyrismarkaði. Sá markaður hefur 

verið undir fjármálastofnunum en með komu fjártækni hefur þeim tekist að lækka 

kostnaðinn fyrir viðskiptavini. Notendur geta þar séð markaðsverðin í rauntíma í símanum 

sínum (Lee og Shin, 2018). 
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5 Bankarnir 

Viðbrögð bankanna við byltingu fjártækni hafa verið þrennskonar. Þeir hafa slegið upp 

vörn við tækninni með því að loka á fjártækni svo hún nái ekki til viðskiptavina. Einnig hafa 

þeir reynt að komast yfir fjártæknifyrirtækin með því að kaupa þau eða taka yfir. Síðan 

hafa þeir einnig farið þá leið að fara í samstarf við fjártæknifyrirtækin. Það er þá yfirleitt 

með það að markmiði að eignast þau í framtíðinni ef bankarnir sjá virði í því (Burden og 

Dauzier, 2014). 

Samkvæmt Warren Mead meðstjórnanda fjártæknideildar KPMG, leit út fyrir að árið 

2016 myndi fjártæknin borða hádegismat bankanna frá þeim. Þetta kom fram í grein Anita 

Hawser árið 2017. Það var vegna þess að fjárfestar settu pening sinn í fjártækni sem var 

tilbúin í harða samkeppni. Það hefur hins vegar snúist við þar sem fjárfestarnir hafa breytt 

um hegðun og eru farnir að fjárfesta í fjártækni sem eru tilbúin í samvinnu með 

fjármálafyrirtækjunum. Þannig varð vígvöllurinn að leikvelli (Hawser, 2017). 

Undir þetta tekur Helena Pálsdóttir, sérfræðingur í áhættugreiningu, í tímariti 

Fjármála, vefriti Fjármálaeftirlitsins. Hún segir eitt af því sem hafi einkennt þróun 

fjártækni á Íslandi vera samstarf bankanna við fjártæknifyrirtækin í stað þess að þróa 

lausnirnar innan veggja bankanna. Segir hún bankana þar með hafa hagnast á 

tækniþekkingu og drifkrafti fjártæknifyrirtækjanna. Að sama skapi hefur fjártæknin 

hagnast á þessu samstarfi með lagalegri þekkingu, innviðum og viðskiptavinum bankanna. 

Nefnir hún einnig mikilvægi þess að fylgja þróun og tækni í rekstri sínum þar sem fyrirtæki 

geta úrelst (Helena Pálsdóttir, 2017). 

Ekki margir bankar hafa þorað að skapa eitthvað nýtt samkvæmt Christina Kehl 

stjórnarmeðlim Swiss Finance Startups. Fjártæknin er nýtt og ferskt fyrirbæri og það er 

eitthvað sem reynst hefur starfsmönnum bankanna erfitt þar sem skortur er á nýsköpun 

og þróun innan þeirra. Þetta er ein ástæða þess að fæstir bankar hafa efni á því að skipta 

út stórum kerfum sem hafa reynst þeim skilvik en eru ekki snjöll (Hawser, 2017). 

Samkvæmt rannsókn sem framkvæmd var af White & Case munu samvinnuverkefni milli 

fjártækninnar og bankanna (e. Joint Venture) vera ráðandi sem gerir aðilunum það kleift 

að setja ekki öll eggin sín í eina körfu (Meager, 2017). 

Með aukinni fjártækni hafa viðskipti við bankanna dregist saman með tilheyrandi 

tekjuskerðingu (Temelkov, 2018). Vegna þessarar þróunar geta bankar orðið af um 29% 
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til 35% af tekjum sínum. En ef þeir vinna með þróuninni og taka þátt nógu snemma þá 

gætu þeir ekki aðeins haldið stöðu sinni á markaðinum, heldur eiga þeir þá möguleika á 

að vaxa og styrkja stöðuna (Temelkov, 2018). 

Hver og einn leikmaður á fjármálamarkaðinum hefur sín spil til að spila úr. 

Fjártæknifyrirtækin hafa drifkraftinn og nýsköpunina og bylta markaðinum með þeim 

eiginleikum en bankarnir hafa líka sína kosti. Þeir hafa verið á markaðinum í langan tíma 

og hafa komið sér vel fyrir. Þekkingin og reynslan sem þeir búa yfir er alls ekki ónýt þrátt 

fyrir komu fjártækni. Það á því eftir að koma í ljós hvor hefur vinninginn ef aðilarnir 

markaðarins velja að starfa ekki saman (Temelkov, 2018). 

Í þessu kvika umhverfi ættu bankarnir að spyrja sig tveggja spurninga til þess að ákveða 

sína stefnu. Sú fyrsta er: Hver ætti mín staða að vera í virðiskeðju greiðsluþjónustunnar? 

Bankarnir gætu einbeitt sér að sínum störfum og látið fjártæknifyrirtækin um að vera 

greiðsluvirkjendur (e. PISP) og upplýsingaþjónustuveitendur (e. AISP) út á við. Þeir gætu 

síðan tekið þátt í fjártækninni og farið í samkeppni við fjártæknifyrirtækin líkt og áður 

hefur verið nefnt. Seinni spurningin er: Hversu breitt ætti framboð greiðsluþjónustunnar 

minnar að vera? Annað hvort bjóða bankarnir upp á takmarkaða greiðslu og 

upplýsingaþjónustu eða að þeir fara lengra og bjóða upp á sérhæfðari þjónustu eins og 

lán og þróaðari greiðslumöguleika (Cortet, Rijks, og Nijland, 2016). Komið verður síðan 

nánar inn á það í kafla 6 um reglugerðir hvað tekur við þegar þessum spurningum hefur 

verið svarað.  
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6 Regluverk 

Til þess að fjártæknin haldi drifkrafti sínum og nái að halda áfram á þeim forsendum sem 

hún er byggð upp á þarf að hafa í huga ýmis atriði er varða lagaumhverfi hennar. 

Samkvæmt Thomas Philippon (2016) eru fjórar meginreglur sem hægt er að fara eftir til 

þess að viðhalda og ýta undir fjártæknina ásamt því að lækka rekstrarkostnað og koma í 

veg fyrir „too-big-to-fail“ fjármálakerfi. Erfitt er fyrir stjórnvöld að sjá fyrir um framtíðina 

í þessum efnum og hvað mun verða eftir 30 ár. Hægt er að fara eftir leiðarvísi til þess að 

ná fram því besta í markaðinum án þess að ráðskast með hann of mikið. Eftirfarandi ráð 

gera ekki þá kröfu að stjórnvöld sjái fyrir um framtíðina (Philippon, 2016). 

I. Hvetja skal til inngöngu inn á markaðinn og forðast þrönga nálgun til þess að jafna 

leikinn. Hér segir Thomas að fjártæknifyrirtækin komi inn á markaðinn þar sem þau sjá 

tækifæri til gróða og þar sem þeim hentar. Það á því að leyfa leikmönnunum að koma 

frjálst inn á markaðinn þar sem þeir svo staðsetja sig sjálfir. Forðast skal að setja upp 

hindranir til þess að leiða og beina þá inn á fyrirfram ákveðin hluta markaðarins. Það eru 

þó ýmiss svæði fjármálamarkaðarins þar sem inngönguhindranirnar eru of miklar fyrir 

fjártæknina. Sem dæmi nefnir Philippon verðbréfamarkaðinn (2016). 

II. Ýta á undir litla vogun frá upphafi og láta fjártæknifyrirtækin vera með góða 

eiginfjár- og lausafjárstöðu. Mikilvægt er að ef eitthvað kemur upp á að kerfið sé sterkt 

og stöðugt svo ef eitthvað kemur upp á þá fari ekki aðilar markaðarins í gjaldþrot. Tækni 

dagsins í dag býður upp á að milligönguaðilar geta tekið minni áhættu en áður. Það gera 

þeir með því að láta viðskiptin gerast í rauntíma en ekki með innborgunum til milliaðila. 

Mikilvægt er að milligönguaðilar séu sjálfir með nægt eigið fé til að þola sveiflur í 

viðskiptaumhverfinu (Philippon, 2016). Dæmi um það í íslensku viðskiptalífi er 

Kortaþjónustan. Árið 2017 var fyrirtækið selt til hóps fjárfesta vegna höggs sem fyrirtækið 

varð fyrir þegar viðskiptavinur þeirra, flugfélagið Monarch, fór í gjaldþrot. Kortaþjónustan 

var færsluhirðir flugfélagsins og við gjaldþrotið fór Kortaþjónustan í alvarlegan 

lausafjárvanda (Hörður Ægisson, 2017). Mikilvægt er að hafa allt skýrt í byrjun og erfiðara 

verður að gera leikreglur þegar langt er liðið á leikinn. 

III. Takmarka á svigrúm stjórnenda með háum eiginfjárkröfum og passa upp á 

sameiningar fyrirtækja. Því stærri sem aðilar markaðarins verða því hærri verða 

inngönguhindranirnar sem eykur kostnaðinn. Hruninu hefur fylgt hærri kröfur um eigin fé 



 

27 

en það virðist ekki hafa ýtt undir starfsemi skuggabanka og því ættu stjórnvöld að halda 

áfram að auka kröfurnar hægt og rólega þangað til áhrifin fara að sjást í hagkerfinu 

(Temelkov, 2018). Stjórnendur bankanna munu reyna að eignast og komast yfir 

fjártæknifyrirtækin og reyna að loka kerfum sem eru nú þegar opin. Þetta er eitthvað sem 

þarf að passa að gerist ekki þar sem markmið fjártækninnar er að skapa ný kerfi til þess 

að taka við af þeim gömlu og úreldu. Mikilvægt er því að koma í veg fyrir að fjártæknin 

verði skuldsett fákeppnis umhverfi (Philippon, 2018). 

IV. Fullkomnun er óvinur þess góða að sögn Philippon (2016). Fjártæknin mun skapa 

ný vandamál sem er óhjákvæmilegur fylgifiskur þróunarinnar. Til dæmis fylgja rafrænni 

ráðgjöf ný vandamál á sviði persónu-og neytendaverndar. Hætt er við því að á ákveðnum 

tímapunkti breytist viðskiptavinirnir í hráefni sem þar sem ótakmarkaður aðgangur verður 

af persónuupplýsingum. Þannig er til dæmis viðskiptamódel Google og Facebook. Þá er 

hægt að spyrja sig, hver er söluvaran og hver er hinn raunverulegi viðskiptavinur. 

 Mikilvægt er að hafa í huga að nýjungarnar eru ekki fullkomnar, heldur einungis betri 

en það sem er í notkun núna. Bankar hafa aukið þjónustugjöld hér á Íslandi undanfarin ár 

með tilheyrandi kvörtunum neytenda. Það er mikið svigrúm til umbóta í fjártækninni með 

aukinni samkeppni. Það er hægt að færa rök fyrir því að rafræn ráðgjöf sé betri vegna þess 

að hægt er að fylgjast nánar með henni. Til dæmis er hægt að forrita ráðgjafana til þess 

að stinga upp á bestu mögulegu lausninni fyrir viðkomandi viðskiptavin miðað við gefnar 

forsendur. Hins vegar er erfitt að fylgjast með því hvort mennskir starfsmenn veiti ráð 

sem best hentar neytandanum vegna mismikillar þekkingar og persónueinkenna. Því ætti 

ekki að verða erfitt fyrir fjártæknina að verða betri heldur en mennskir ráðgjafar 

(Temelkov, 2018). 

6.1 Ný tilskipun Evrópusambandsins (PSD2) 
Á Íslandi eru í gildi eru lög Evrópusambandsins, PSD1, sem gilda fyrir greiðsluþjónustu. 

Þau voru innleidd í íslensk lög árið 2011, með Lögum um greiðsluþjónustu nr.120/2011. 

Taka þau til þeirra lágmarkskrafna sem gerðar eru til greiðslustofnana, bæði hvað varðar 

upplýsingar til neytenda og starfsemi þeirra ásamt öðrum réttindum og skyldum þeirra 

(Helena Pálsdóttir, 2017). 

Síðan þá hefur umhverfið breyst mikið og hratt eins og komið hefur fram. Nýjar 

áskoranir hafa litið dagsins ljós sem PSD1 tekur ekki nægilega vel á og ýmiss 
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nýsköpunarstarfsemi í greiðsluþjónustu fellur ekki undir lögin að hluta eða öllu leyti. 

Einnig eru sumir liðir PSD1 óskýrir og hægt að túlka of almennt eða jafnvel orðnir úreldir 

og eiga ekki við lengur vegna örra breytinga á markaðinum. Þetta hefur haft áhrif á 

greiðsluþjónustuna með lagalegri óvissu, öryggisáhættu í greiðslukeðjunni og skort á 

vernd neytenda í sumum tilfellum. Því hefur reynst erfitt fyrir aðila á markaðinum að 

vinna að markmiðum sínum (Directive (EU) 2015/2366, 3 og 4 tl. inngangsorða). 

Það var því í framhaldinu af PSD1 að Evrópusambandið gaf út „Green Paper“ eða 

Grænbókina, árið 2012 til þess að kanna ástand markaðarins þá ásamt því að greina bilin 

milli ástandsins núna og framtíðarsýnarinnar. Þar lýsti Evrópusambandið yfir mikilvægi 

nýsköpunar í greiðsluþjónustu fyrir neytendur og fyrirtæki til þess að njóta allra þeirra 

kosta sem sambandið býður upp á. Því verður greiðsluþjónustan að virka smurt á milli 

landamæra svo hægt sé að hafa einn sameiginlegan innri markað Evrópusambandsins 

virkan. Þá segir að ekki eigi að skipta neinu máli hvort einstaklingur eigi viðskipti 

innanlands eða á milli landamæra innan Evrópu. Í Grænbókinni voru einnig nefndir 

nokkrir kostir þess að efla þennan markað innan sambandsins. Fyrst er það aukin 

samkeppni sem næst með því að stuðla að opnu flæði greiðsluþjónustunnar á milli 

aðildarríkjanna. Aukinni samkeppni fylgir svo lækkun kostnaðar og verðs fyrir neytendur. 

Einnig nefnir Grænbókin að meira val og gagnsæi fyrir neytendur verði annar kostur 

eflingarinnar. Þá geta neytendur valið þann þjónustuaðila sem hentar þeirra þörfum best. 

Síðan er það aukin nýsköpun með stærðarhagkvæmni. Þeir aðilar sem fyrir eru á 

markaðinum hafa fleiri tækifæri til þess að lækka kostnað og auka hagnað sinn. Einnig 

væri því meiri hvati fyrir nýja aðila að koma inn á markaðinn þar sem betri skilyrði eru til 

að hagnast. Síðast en ekki síst verður til meira greiðsluöryggi ásamt trausti neytenda á 

kerfinu og fyrirtækjunum á markaðinum (European Comission, 2012). 

Það var síðan í nóvember árið 2015 sem Evrópusambandið kom með nýja 

greiðslutilskipun, PDS2. Aðildarríkjum sambandsins var gert að innleiða tilskipunina fyrir 

13. janúar 2018. Áætlað er að Ísland innleiði þessa tilskipun í íslensk lög árið 2019 (Jón 

Hákon Halldórsson, 2018) í gegn um EES samninginn en mikil vinna er á bak við innleiðingu 

tilskipunarinnar. Nefnd á vegum EES þarf að taka tilskipunina til skoðunar ásamt því sem 

nefnd á vegum Fjármála- og efnahagsráðuneytisins vinnur að aðlögun hennar inn í 

íslensku lögin (Kolbrún Sara Másdóttir & Thelma Christel Kristjánsdóttir, 2018). Þá eru 
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nokkur atriði sem fjártæknifyrirtæki ættu að hafa í huga. Þar má meðal annars nefna 

kröfur til þeirra aðila sem veita þjónustuna, í tengslum við örugga auðkenningu 

viðskiptavina ásamt gagnaskilum til eftirlitsaðila vegna atvika í rekstri fyrirtækjanna. 

Tilskipunin greinir ekki frá því hverjar þessar kröfur eru heldur er sú vinna lögð í hendur 

Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar (Helena Pálsdóttir, 2017). Þá verður bannað að 

rukka aukalega fyrir notkun greiðslukorts við kaup á vöru þar sem varan hækkar í verði 

við það að borga fyrir hana með korti. Þetta hefur verið stundað í sumum aðildarríkjum 

sambandsins sem hefur komið fram í óvissu neytenda (Directive (EU) 2015/2366, 66 tl.). 

Í pistli Friðriks Þórs, forstjóra Reiknistofu bankanna, skilgreinir hann þá nýju 

þátttakendur á markaðinum sem PSD2 kemur með. Þar er annars vegar að nefna 

greiðsluvirkjendur (e. PISP) sem mega með samþykki viðskiptavina sinna framkvæma 

greiðslur beint af innlánsreikningi viðkomandi, yfir á annan reikning. Hins vegar er svo að 

nefna upplýsingaþjónustuveitanda (e. AISP) sem má með samþykki viðskiptavinarins 

safna saman fjárhagslegum upplýsingum um viðkomandi. Þessir aðilar eru flokkaðir sem 

þriðju aðilar að innlánareikningum fjármálastofnana og opnar löggjöfin fyrir aðgengi 

þeirra að þessum reikningum án þess að nokkuð viðskiptasamband sé á milli þessara 

þriðju aðila og viðskiptabankanna sjálfra (Friðrik Þór Snorrason, 2017). Þetta þýðir að 

bönkunum er skylt samkvæmt lögunum að opna fyrir sínar rafrænu upplýsingar og gögn 

fyrir fjártækninni. Hægt er að hugsa sér að heimabankar viðskiptabankanna verði úreltir 

þar sem viðskiptavinur gæti skráð sig hjá þriðja aðila og fengið yfirlit þar yfir heildar 

fjármálastöðu sína í öllum viðskiptabönkunum á einum stað. Þetta veitir 

viðskiptavinunum betri yfirsýn yfir fjármál sín. Ekki eru gerðar eiginfjárkröfur til þessara 

þriðju aðila þar sem þeir hafa aðeins heimild til aðgangs að fjárhagsupplýsingum 

viðskiptavinanna en ekki heimild til umráða yfir reikningunum. Því þykir of langt gengið 

að setja eiginfjárkröfur á þessa nýju aðila markaðarins. Þó er gerð sú krafa að þeir hafi 

ábyrgðartryggingu og geti staðið við allar skuldbindingar sem þeir hafa gert (Directive (EU) 

2015/2366, 5 gr. ásamt 31. og 35. tl. inngangsorða). Að því sögðu er vert að nefna að 

gerðar eru kröfur um stofnfé fjártæknifyrirtækjanna og er það gert til að mæta 

áhættunum í starfseminni. Þá eru þeim fyrirtækjum sem sjá um millifærslur skylt að hafa 

20 þúsund evrur í stofnfé. Greiðsluvirkjendum eru síðan gerðar kröfur að hafa 50 þúsund 

evrur í stofnfé. Að auki eru gerðar kröfur til þeirra fyrirtækja, sem skilgreind eru 

samkvæmt lið 1-5 í Article 7 í Evróputilskipuninni (Directive (EU)), um stofnfé upp á 125 
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þúsund evrur. Þau fyrirtæki hafa það sameiginlegt að sjá um greiðslur og færslur peninga 

frá einum reikning til annars. Eigið fé fyrirtækjanna má svo ekki fara niður fyrir 

stofnfjárkröfurnar (Directive (EU) 2015/2366, Art. 7 og 8 ásamt 34. tl. inngangsorða). Það 

mætti því segja að gerðar séu kröfur til eiginfjárstöðu fyrirtækjanna. Þess má geta að tekið 

er fram að kröfurnar sem settar eru á stofnféð eru skilgreindar hóflegar samkvæmt PSD2 

og ætlun þeirra er aðeins að mæta áhættunum og hugsanlegum áföllum í rekstri 

fyrirtækjanna.  

Þar sem miðað er að því að Evrópa verði einn markaður er stofnsetningarréttur 

mikilvægur. Hann skiptist í frumstofnsetningarrétt og afleiddan stofnsetningarrétt. Í 

hinum fyrr nefnda rétti felst að hefja atvinnurekstur eða flytja rekstur frá einu ríki í annað 

ríki. Í síðar nefnda réttinum felst að hægt er að stofna dótturfélag, útibú eða 

umboðsskrifstofu í öðru ríki innan sambandsins. Þá þarf fyrirtækið aðeins að fá leyfi í 

heimaríki sínu til þess að hafa heimild til reksturs í öllum öðrum aðildarríkjum. Þó eru 

skorður settar á þennan rétt og ber félögum að stunda hluta rekstursins í heimaríki og 

ásamt því hafa þau tilkynningarskyldu til heimaríkisins. Með þessari tilkynningarskyldu er 

meðal annars átt við að árlega, eða jafnvel oftar, skulu greiðsluþjónustuveitendur láta 

ríkið fá mat á aðgerðar-og öryggisáhættum sem kunna að tengjast þeirri starfsemi og 

þjónustu sem þeir veita (Kolbrún Sara Másdóttir & Thelma Christel Kristjánsdóttir, 2018) 

Lítur því út fyrir það að nýja löggjöfin ýti undir þau lögmál sem Thomas Phillippon hafði 

nefnt mikilvæg. Sambandið hvetur fyriræki til að koma inn á markaðinn með því að gera 

umhverfið aðlaðandi fyrir nýja þátttekendur, þriðju aðilana, á markaðinum. Þá er það 

almennt að skapa betra umhverfi fyrir nýjar lausnir og heildar umhverfið frekar en að búa 

til hvata fyrir einstaka fjártæknifyrirtæki og beita þröngri sýn til að jafna leikinn til skamms 

tíma. Leitast er eftir því að hugsa til framtíðarinnar og gera leiðbeinandi viðmið og reglur 

í stað þess að taka á ástandi nútímans með skammtíma hugsun. Síðan eru gerðar 

ákveðnar kröfur til stofn- og eigin fjárs í framhaldi af því. Einnig vinnur sambandið 

meðvitað að því að lækka kostnaðinn fyrir neytendur. 

6.2 Hvað geta bankarnir gert? 
Ef litið er aftur til bankana, með PSD2 til hliðsjónar, sést að það eru 4 leiðir sem þeim 

stendur til boða. Þær koma í framhaldinu af þeim tveimur spurningum sem bankarnir 

skulu spyrja sig, til þess að átta sig á stefnu sinni. Þessar leiðir útiloka ekki hver aðra heldur 
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er hægt að þróa reksturinn úr einni leið yfir í aðra. Það fer allt eftir því hvaða staðsetningu 

þeir ætla að hafa á markaðinum. Sýnir þá mynd númer 8 hvernig þessar fjórar leiðir koma 

saman og mynda þær stefnur sem bankarnir geta tekið. Eftirfarandi er svo upptalning 

leiðana með nánari útskýringum (Cortet, Rijks og Nijland., 2016). 

 

Mynd 8: Þær fjórar leiðir sem bankar geta farið til þess að mæta fjártækninni samkvæmt fyrirmynd 
Cortet, Rijks og Nijland. 

6.2.1 Vinna með og fylgja PSD2 

Líkt og nefnt var áður útiloka leiðirnar ekki hver aðra og mun þessi leið vera undirstaðan 

fyrir allar hinar. Þegar þessi leið er valin er ekkert gert umfram það sem þarf að gera 

samkvæmt PSD2. Bankinn veitir fjártækninni aðeins þann aðgang að sínum gögnum sem 

hann nauðsynlega þarf að gefa. Þessi leið endurspeglar lágmarks aðgerðir bankanna. 

Mikilvægt er að opna aðganginn með öruggum hætti, halda kerfunum og gögnunum 

góðum og viðhalda trausti viðskiptavina. Það mun reynast erfitt og auka flækjustigið svo 

um munar. 
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6.2.2 Samkeppni 

Ofan á samvinnuna samkvæmt PSD2, kemur samkeppnin. Bankarnir geta bætt sig í 

samkeppni við fjártæknifyrirtækin. Þetta geta þeir gert með því að bæta við nýju viðmóti 

fyrir viðskiptavini og bjóða upp á nýjungar í þjónustunni til þess að halda beinum tengslum 

við viðskiptavininn. Ef þessi leið er valin þurfa bankarnir að keppa við lipra aðila 

markaðarins sem eru að koma inn ferskir og nýjir, fullir eldmóð. En þar sem bankarnir og 

fjármálastofnanir eru nú þegar með tryggan viðskiptavinahóp og sambönd, eru þeir best 

til þess fallnir að verða greiðsluvirkjendur og upplýsingaþjónustuveitendur á 

markaðinum. 

6.2.3 Útvíkkun á þjónustunni 

Með þessari aðferð eru bankarnir að nýta sér PSD2 til þess að skapa ný tækifæri sem 

upplýsingaveitendur. Þá veita bankarnir fleiri og sérhæfðari upplýsingar í gegn um opin 

forrit (e. API). Þessar upplýsingar ganga lengra heldur en nauðsynlegt er samkvæmt PSD2. 

Þessa þjónustu geta bankarnir veitt gegn gjaldi til fjártæknifyrirtækjanna og skapað sér 

þannig tekjur á nýjum sviðum.  

6.2.4 Umbreyting 

Þessi leið tekur allar leiðir sem áður voru nefndar og sameinar. Með því fer bankinn í það 

að opna sína gagnagrunna samkvæmt PSD2 en selur svo til viðbótar sérhæfðari 

upplýsingar til fjártæknifyrirtækjanna. Samhliða því fer hann í samkeppni til að halda 

tengingunni við sína viðskiptavini með eigin fjártæknilausnum. Bankarnir þurfa þarna að 

byggja upp ný viðskiptasambönd ásamt því að setja upp gott viðskiptamódel til þess 

hagnast á sérhæfðari upplýsingum. 

6.3 Skýrsla Meniga 
Meniga, fyrirtæki sem sérhæfir sig í fjártæknilausnum, tekur í sama streng í skýrslu sem 

fyrirtækið sendi frá sér um mitt ár 2017. Fyrirtækið gengur lengra með sína greiningu og 

hvetur bankana til að undirbúa sig snemma í því að að vinna með stöðlum PSD2 ásamt 

því að fara í harða samkeppni. Þá er lykillinn að vera búin að hanna uppbyggingu 

upplýsinganna fyrirfram og vera búin að prófa þær, áður en þær verða opnaðar fyrir 

hinum fjártæknifyrirtækjunum. Síðan hvetur Meniga bankana í því að vera leiðandi í 
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þjónustu fjártækni með því að vera á undan samkeppnisaðilunum með lausnirnar (Bragi 

Fjalldal, e.d.). 

En hvað geta bankarnir svo gert eftir PSD2? Samkvæmt skýrslu Meniga eiga þeir að 

búa til viðmót fyrir viðskiptavini sem er nýstárlegt. Þar geta þeir keppt við og aðgreint sig 

frá samkeppnisaðilunum með til dæmis notendaviðmótinu, virkninni og reynslunni. Þeir 

geta skapað þýðingarmikið og dýrmætt samband við viðskiptavinina með því að sníða 

þjónustuna og ráðleggingar að hverjum og einum viðskiptavin með því að notast við 

hugbúnað. Einnig geta þeir þá haft áhrif á og fylgst með stöðugu flæði uppýsinga til og frá 

viðskiptavininum (Bragi Fjalldal, e.d.). Þannig tekst þeim að viðhalda hreinu 

viðskiptasambandi við viðskiptavini sína og tryggja góða upplifun þeirra. 

Samkvæmt viðtali, sem tekið var þann 30. apríl 2018, við Birnu Einarsdóttur, 

bankastjóra Íslandsbanka, gerir bankinn sér grein fyrir þeirri stóru breytingu sem verður 

á fjármálakerfinu með komu PSD2. Að sögn Birnu hefur Íslandsbanki undibúið kerfin sín 

fyrir samstarf við fjártæknifyrirtækin. Hefur bankinn opnað sig og kerfin fyrir samstarfi og 

segir Birna að þau vilji vera á undan PSD2. Þá hefur verið opnuð vefsíða fyrir 

fjártæknifyrirtækin þar sem þau geta þróað nýjar lausnir með bankanum og telur hún að 

hagkvæmasta leiðin sé að úthýsa fjártæknilausnunum til smárra nýsköpunarfyrirtækja 

(Jón Hákon Halldórsson, 2018). Þetta gefur til kynna að íslensku bankarnir eru farnir að 

hugsa um framtíðina og sína stöðu á markaðinum. 

 

  



 

34 

7 Lokaorð og umræða 

Óumdeilt er að fjármálaumhverfi heimsbyggðarinnar stendur frammi fyrir miklum 

breytingum. Umhverfið, tæknin og hagkerfið eru miklir áhrifaþættir á uppbyggingu 

fjártækninnar og eru hagsmunaaðilar hennar nátengdir þessum áhrifaþáttum.  

Óhætt er að segja að ríkisstjórnir heimsins hafi mikið um uppbyggingu fjártækninnar 

að segja þar sem í raun eru þær að skapa starfsvettvang fyrir þessar nýjungar til að 

blómstra. Margar spurningar koma upp í hugann þegar farið hefur verið yfir þessa 

umfjöllun og margar af þeim snúa að þessum tilbúnu aðstæðum sem eru fyrir fjártæknina 

til að vaxa og þróast. Þrátt fyrir að farið sé eftir öllum hugmyndum Philippon að þá er 

hægt að velta því fyrir sér hver sé í raun og veru undirliggjandi hvatinn fyrir þeirri þróun 

sem á sér stað. Því lengra sem fjártæknin þróast og aðrar leiðir til viðskipta eru útilokaðar, 

kemur í ljós að viðskiptavinir munu ekki lengur hafa val um hvort þeir taki þátt eða ekki. 

Þeir munu því allir á endanum vera neyddir til þess að skrá sig hjá fjártæknifyrirtæknum 

og veita þeim aðgang að öllum fjárhagslegum upplýsingum. Hægt er að sjá það fyrir sér 

að verið sé að ýta hagkerfinu úr notkun peninga yfir í viðskipti í gegn um rafrænt form þar 

sem ekki er áþreyfanleg mynt. Þannig er hægt að fylgjast nánar með viðskiptum 

einstaklinga ásamt því að sporna gegn svörtum mörkuðum. Einnig er hætta á því að þegar 

allir ráðgjafar og allar viðskiptaleiðir eru orðnar rafrænar að þá verði þjónustan einsleit. 

Jafnvel gæti verið dregið úr áhættusækinni hegðun viðskiptavina til þess að vernda 

neytendur þar sem enn á eftir að láta reyna á það hver ber ábyrgðina í lok dags.  

Fjártækni er samt sem áður spennandi nýjung á gömlum einsleitum markaði sem hefur 

lengi verið einkenndur fákeppni og einsleitni. Þróun hennar á sér lengri sögu en flestir 

gera sér grein fyrir. Allt frá símalínum milli landa til smáforrita í símanum hefur fjártæknin 

komið með byltingakenndar nýjungar á markaðinn. Hægt er að segja með vissu að 

fjártæknilausnirnar eru komnar til að vera en erfitt er að spá fyrir um það hvert þær munu 

síðan leiða neytendur. 
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