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Formáli	

Ritgerð	 þessi	 er	 hluti	 af	 lokaári	 mínu	 á	 vorönn	 2018	 og	 er	 lögð	 fram	 til	 BS	 prófs	 við	

Viðskiptafræðideild	 Háskóla	 Íslands	með	 áherslu	 á	 fjármál	 og	 ber	 hún	 6	 ECTS	 eininga	

vægi.	Fyrsta	verk	mitt	var	að	finna	mér	efni		til	að	skrifa	um	og	fann	ég	efnið	á	sama	tíma	

og	 ég	 fann	 mér	 leiðbeinanda.	 Gylfi	 Magnússon	 dósent	 við	 Háskóla	 Íslands	 hafði	 í	

umsögn	 sinni	 sagt	 að	 hann	 hefði	 áhuga	 á	 að	 leiðbeina	 nemendum	 við	 ritgerðir	 um	

fjártækni	og	eftir	að	hafa	kynnt	mér	hugtakið	fjártækni	vissi	ég	að	ég	vildi	skrifa	um	það	

víða	hugtak	innan	fjármálamarkaðsins.	Vegna	þess	hversu	vítt	hugtakið	er	vissi	ég	að	ég	

þyrfti	 að	 finna	mér	 flöt	 innan	 fjártækninnar	 til	 að	 skrifa	um.	Gylfi	 hjálpaði	mér	 við	 að	

einangra	 efnið	 og	 komust	 við	 að	 þeirri	 niðurstöðu	 að	 greiðslumiðlun	 í	 núverandi	

umhverfi	með	þróun	tækni	og	nýrri	löggjöf	væri	áhugavert	að	skoða	betur.	Ég	vil	þakka	

Gylfa		fyrir	þá	innsýn	og	leiðsögn	sem	hann	gaf	mér	við	gerð	ritgerðarinnar.	Einnig	vil	ég	

þakka	öllum	þeim	sem	tóku	könnunina	sem	lögð	var	fyrir	vegna	ritgerðarinnar	til	að	fá	

betri	 innsýn	 inn	 í	 efnið.	 Í	 lokin	 vil	 ég	 þakka	 fjölskyldu	 og	 vinum	 fyrir	 ómetanlegan	

stuðning	og	hvatningu	þessi	þrjú	ár	við	nám	í	BSc	í	viðskiptafræði.	
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Útdráttur	

Greiðslumiðlun	er	 í	stöðugri	þróun	og	nýsköpun	vegna	möguleika	sem	fjártækni	býður	

upp	á.	 Innganga	 fjártækni	hefur	 skapað	nýtt	umhverfi	 fyrir	 fjármálamarkað	 sem	hefur	

kallað	 á	 að	 innleiða	 þurfti	 nýjar	 tilskipanir	 í	 lög	 um	 greiðslumiðlun.	 Þessar	 tilskipanir	

bjóða	 upp	 á	 ný	 tækifæri	 og	 breyta	 landslagi	 greiðslumiðlunar	 fyrir	 þjónustuveitendur,	

neytendur	og	samkeppni	á	markaði.	

	 Í	upphafi	ritgerðar	verður	skoðað	hvað	felst	í	hugtakinu	greiðslumiðlun	og	helsta	

greiðslumiðli	 undanfarinna	 ára,	 greiðslukortunum.	 Í	 framhaldi	 verður	 skoðaður	 mesti	

áhrifavaldur	breytinga	á	 sviði	greiðslumiðlunar	 sem	er	 fjártæknin.	Hún	hefur	haft	 í	 för	

með	sér	tvær	tilskipanir	 í	 lögum	um	greiðslumiðlun,	síðari	 tilskipunin	er	talin	eiga	eftir	

að	hafa	verulegar	breytingar	á	greiðslumiðlun	í	för	með	sér	um	allan	heim.		

Í	 seinni	 hluta	 ritgerðarinnar	 verða	 smáforrit	 sem	 framkvæma	 greiðslur	 skoðuð.	

Öryggi	 og	 greiðslukerfi	 þeirra	 verða	 borin	 saman	 við	 eldri	 greiðsluleiðir.	 Markaður	

smáforrita	sem	framkvæma	greiðslur	hérlendis	verður	einnig		skoðaður	til	að	sjá	hversu	

langt	í	þróuninni	markaðurinn	er	kominn.	Stutt	könnun	var	sett	fram	til	að	kanna	viðhorf	

og	 notkun	 einstaklinga	 á	 smáforritum	 sem	 framkvæma	 greiðslur	 til	 stuðnings	 þess	

hversu	langt	markaðurinn	er	kominn.	Til	samanburðar	var	markaður	nágrannalandanna,	

Danmörku,	 Svíþjóðar	 og	 Noregs	 skoðaður.	 Norðurlöndin	 eru	 talin	 mjög	 framarlega	 í	

greiðslum		gegnum	snjallsíma.	Síðast	verður	rétt	þreifað	á	Bandaríkjamarkaðnum	til	að	

sjá	hversu	 langt	markaðurinn	 í	heild	er	kominn	þar	 sem	spáð	er	að	 tæknirisar	eins	og	

Facebook	 og	Amazon	muni	 koma	 inn	 á	markaðinn	með	 greiðslulausnir	 eftir	 að	 önnur	

tilskipun	hefur	verið	innleidd.	
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1 	Inngangur	

Nú	til	dags	einkennist	heimurinn	af	ótal	nýjungum	með	hjálp	tækni	og	framfara.	Þetta	

fjölgar	 möguleikum	 og	 tækifærum	 fyrir	 alla	 aðila	 hvort	 sem	 það	 eru	 einstaklingar,	

fyrirtæki,	 opinberar	 stofnanir	 eða	 ríkisstjórnir.	 Þegar	 ný	 tækni	 eða	 nýsköpun	 kemur	 á	

markað	 fylgja	 yfirleitt	 breytingar	 í	 kjölfarið.	 Það	 krefst	 skapandi	 hugsunar	 að	 spá	 fyrir	

hvaða	áhrif	þær	muni	hafa.	Eftir	 inngöngu	 fjártækni	 inn	á	 fjármálamarkað	eru	margar	

spurningar	sem	vakna,	mun	snjallsíminn	taka	við	af	seðlaveskinu,	munu	smáforrit	sem	

framkvæma	greiðslur	 taka	við	af	greiðslukortum,	mun	ný	 löggjöf	umbylta	þjónustu	og	

samkeppni	á	fjármálamarkaði.		

	Síðast	 liðin	 ár	 hafa	 greiðslukort	 og	 heimsóknir	 í	 banka	 eða	hraðbanka	 til	 að	 borga	

reikninga	 og	 koma	 peningum	 frá	 byrjunar	 stað	 til	 loka	 staðar	 fullnægja	 þörfum	

einstaklinga.	 Væntingar	 og	 þarfir	 einstaklinga	 hafa	 aukist	 með	 innkomu	 fjártækni,	

fjármálamarkaðurinn	 hefur	 farið	 í	 gegnum	mikið	 þróunarskeið	 og	 er	 enn	 í	 stöðugum		

framþróun	 og	 nýsköpun.	 Greiðslumiðlun	 hefur	 smitast	 mikið	 af	 möguleikunum	 sem	

fjártæknin	býður	upp	á	og	hafa	nýjar	 tilskipanir	 í	 lögum,	nýsköpun	 tæknifyrirtækja	og	

framfarir	 í	 greiðsluleiðum	skapað	nýtt	umhverfi	þar	 sem	samfélagið	 væntir	þess	að	 fá	

hraða	og	skilvirka	greiðsluþjónustu	hvar	og	hvenær	sem	er.		

Greiðslukort	hafa	haft	yfirhöndina	í	greiðslumiðlun	um	allan	heim	en	spyrja	mætti	

hvort	komið	sé	að	endalokum	þeirra	með	innkomu	fjártækni.	Smáforrit	sem	framkvæma	

greiðslu	í	gegnum	snjallsíma	hafa	verið	að	ryðja	sér	leið	inn	á	fjármálamarkaðinn	og	er	

áhugavert	 að	 bera	 saman	 hversu	 langt	 íslensk	 fyrirtæki	 sem	 bjóða	 upp	 á	 þessa	

greiðsluþjónustu	 eru	 komin	 miðað	 við	 nágrannalöndin.	 Innleiðing	 nýrra	 tilskipana	 er	

fyrirboði		breytinga	á	fjármálamarkaði	og	skoðum	við	hvernig	tilskipun	PSD2	hefur	áhrif	

á	framtíð	greiðslumiðlunar.	
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2 Greiðslumiðlun	

Greiðslumiðlun	er	víðtækt	hugtak	og	nær	yfir	margskyns	form	og	leiðir	til	greiðslu.	Til	að	

öðlast	 góðan	 skilning	 á	 greiðslumiðlun	er	 gott	 að	 kunna	 skil	 á	 helstu	hugtökum	 innan	

greiðslumiðlunar	og	eru	þau	skilgreind	í	lögum	um	greiðsluþjónustu	nr.	120/2011.	Orðið	

greiðsla	er	„aðgerð	sem	greiðandi	eða	viðtakandi	greiðslu	á	 frumkvæði	að	með	því	að	

leggja	 inn,	millifæra	eða	taka	út	fjármuni,	án	tillits	til	þess	hvort	skuldbindingar	 liggi	til	

grundvallar	 aðgerðinni	milli	 greiðanda	og	 viðtakanda	 greiðslu“	 (7.	 tölul.	 8.	 gr.	 Lög	 um	

greiðsluþjónustu).	 Aðgerðina	 gerir	 greiðandi	 með	 aðstoð	 greiðsluþjónustu	 sem	

samkvæmt	 lögum	 um	 greiðsluþjónustu	 er	 í	 stuttu	 máli	 oftast	 rafræn	 þjónusta	 sem	

greiðsluþjónustuveitandi	 veitir	 notendum	 sínum,	 greiðanda	 og	 viðtakanda	 greiðslu.	

Greiðsluþjónustuveitendum	er	einum	heimilt	að	veita	greiðsluþjónustu	hérlendis	enda	

hafa	þeir	tilskilin	leyfi	stjórnvalda	hérlendis	eða	í	öðru	aðildarríki.		

	

Mynd	1.	Fjöldi	innlendra	aðila	sem	veita	greiðsluþjónustu	(Seðlabanki	Íslands,	2017).	

Eins	og	sjá	má	á	mynd	1	voru	hérlendis	árið	2016	alls	29	greiðsluþjónustuveitendur	

og	er	þeim	heimilt	að	taka	þátt	í	greiðslukerfum.	Greiðslukerfi	eru	skilgreind	sem	„kerfi	

sem	 yfirfæra	 fjármuni	 með	 formlegu	 og	 stöðluðu	 fyrirkomulagi	 og	 sameiginlegum	

reglum	um	meðferð,	 greiðslujöfnun	og/eða	uppgjör	 greiðslna“	 (9.	 tölul.	 8.	 gr.	 Lög	um	

greiðsluþjónustu).	Þar	er	átt	við	kerfi	sem	sjá	til	dæmis	um	meðferð	á	greiðslukortum	og	

öllum	 rafrænum	 búnaði	 svo	 sem	 smáforritum.	 Greiðslukort	 og	 annar	 sambærilegur	

búnaður	 eru	 svokallaður	 greiðslumiðill	 sem	 er	 „búnaður	 eða	 verklag	 sem	

greiðsluþjónustuveitandi	og	notandi	koma	sér	saman	um	að	notandinn	noti	 til	að	gefa	

greiðslufyrirmæli“	(10.	tölul.	8.	gr.	Lög	um	greiðsluþjónustu).	

Eftir	að	hafa	kynnt	helstu	hugtökin	sem	felast	 í	greiðslumiðlun	er	mikilvægt	að	átta	

sig	 á	 aðkomu	 Seðlabanka	 Íslands	 í	 greiðslumiðlun.	 Seðlabanki	 Íslands	 (2017)	 lýsir	

hlutverki	sínu	í	fyrsta	kafla	„Hlutverk	Seðlabankans	á	vettvangi	fjármálainnviða“	í	ritinu	
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Fjármálainnviðir,	 að	 samkvæmt	 lögum	 ber	 honum	 skylda	 að	 leggja	 áherslu	 á	 öryggi,	

skilvirkni	og	hagkvæmni	í	greiðslumiðlun,	ekki	síst	í	rekstri	kjarnainnviða.	Greiðslumiðlun	

fer	 ört	 vaxandi	 vegna	 mikillar	 tækniþróunar	 undanfarinna	 ára	 og	 er	 því	 framþróun	

stöðug	á	þessu	sviði	og	reiknað	er	með	að	framþróunin	haldi	áfram	næstu	ár.	Þar	spila	

inn	 í	 þættir	 eins	 og	 tækniþróun,	 viðskiptahættir,	 löggjöf	 og	 viðmið	 um	 bestu	

framkvæmd.	Mikilvægi	 aðkomu	Seðlabankans	 er	mikið,	 sérstaklega	 til	 að	passa	upp	 á	

öryggi	og	framkvæmd	nýrra	tæknigreiðsluleiða	á	markaði.	Seðlabankinn	segir	að	eitt	af	

forgangsatriðum	sínum	sé	að	safna	gögnum	og	greina	svið	greiðslumiðlunar,	til	að	geta	

passað	 upp	 á	 nýjar	 greiðsluaðferðir	 og	 þróun	 í	 greiðslulausnum	 nútímans.	 Greiningar	

Seðlabanka	 Íslands	 gefa	 upplýsingar	 um	 kostnað	 samfélagsins	 af	 greiðslumiðlun.	

Upplýsingarnar	eru	notaðar	til	að	leggja	mat	á	hagkvæmni	greiðslumiðla	og	greiðsluleiða	

á	hverjum	 tíma.	Meðal	annars	er	 lagt	mat	á	hvort	þær	greiðsluleiðir	 sem	eru	notaðar	

séu	hagkvæmar	fyrir	hagkerfið,	hver	er	hagkvæmust	og	hvort	mismunur	liggi	í	hvort	þær	

séu	jafn	hagkvæmar	fyrir	alla	greiðendur	(Seðlabanki	Íslands,	2016).	

Greiðslumiðlunin	 hérlendis	 hagnast	 af	 smæð	 þjóðarinar.	 Tíminn	 sem	 líður	 frá	 að	

greiðslubeiðni	var	gerð	og	þar	til	greiðsla	skilar	sér	er	oft	lýst	sem		T	og	T+1,	þar	sem	átt	

er	við	að	T	stendur	fyrir	daginn	sem	beðið	er	um	millifærslu	(transaction	date)	og	T+1	

stendur	 fyrir	 daginn	 eftir	 að	 beðið	 var	 um	 greiðslu.	 Hérlendis	 gerast	millifærslur	milli	

banka	og	greiðslur	með	debetkortum	eða	smáforritum	næstum	samstundis	þegar	ýtt	er	

á	„millifæra“.	Ástæðan	að	greiðslumiðlunin	hérlendis	er	svona	hröð	og	skilvirk	er	sú	að	

kjarnakerfi	 bankanna	 er	 forritað	 og	 rekið	 af	 Reiknistofu	 bankanna	 og	 var	 hannað	 frá	

upphafi	með	það	í	huga	að	geta	millifært	og	gert	upp	samdægurs	og	greiðslufyrirmæli	

ættu	 sér	 stað.	 Það	 að	 Ísland	 sé	 fámenn	 þjóð	 gerir	 greiðslukerfinu	 hérlendis	 kleift	 að	

einfalda	allt	uppgjör	milli	bankastofnana	og	ná	fram	hraðri	og	skilvirkri	greiðslumiðlun.	

Stærð	nágrannaþjóða	okkar	spilar	inn	í	hvers	vegna	þau	ná	ekki	að	framkvæma	á	hraða	

T	 heldur	 er	 viðmiðið	 T+1.	 Þau	 hafa	 ekki	 jafn	 góða	 og	 skilvirka	 greiðslumiðlun	 og	 við	

hérlendis	og	 í	 sumum	tilfellum	hefur	komið	fyrir	að	greiðsla	 taki	þrjá	daga	eða	T+3	að	

skila	 sér	 til	 viðtakenda	 eftir	 að	 greiðslufyrirmæli	 voru	 skipuð.	Greiðslumiðlunarkerfin	 í	

nágrannalöndunum	eru	miklu	stærri	í	sniðum	og	færslufjöldinn	meiri	sem	veldur	því	að	

ekki	er	eins	skilvirkt	og	fljótvirkt	að	gera	upp	(Þór	Svendsen	Björnsson,	2014).	
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2.1 Greiðslukort	
Greiðslukort	skiptast	 í	debet-	og	kreditkort.	 Í	kafla	VI	Gjaldtaka	 í	kortaviðskiptum	segir	

Seðlabanki	 Íslands	 (2017)	 greiðslukort	 vera	 mest	 notaða	 greiðslumiðillinn	 hérlendis	

síðast	liðin	ár	og	á	því	að	vera	flestum	kunnur.	

	

	

Mynd	2.	Fjöldi	útgefinna	og	virkra	debet-	og	kreditkorta	á	Íslandi	sýnd	í	þúsundum,	lok	
mánaðar(Hagtölur	Seðlabanka	Íslands,	2018).	

Mynd	 2	 sýnir	 fjölda	 útgefinna	 debet-	 og	 kreditkorta	 í	 lok	 janúar	 og	 desember	 frá	

árinu	2007	til	loka	janúar	á	þessu	ári.	Sjá	má	út	frá	myndinni	að	frá	árinu	2007	til	2015	

var	meira	af	útgefnum	debetkortum	heldur	en	kreditkortum.	Frá	desember	2015	hefur	

útgefnum	 kreditkortum	 fjölgað	 og	 samhliða	 hefur	 fjöldi	 útgefinna	 debetkorta	 dregist	

saman	og	því	er	fjöldi	kreditkorta	orðinn	meiri	heldur	en	debetkorta.	

	Kreditkort	hafa	verið	hérlendis	frá	árinu	1980	en	13.	Janúar	sama	ár	var		fyrirtækið	

Kreditkort	ehf.	stofnað	og	var	það	fyrsta	félagið	sem	bauð	upp	á	kreditkort	(Kreditkort,	

e.d.).	 Athugunarvert	 segir	 Seðlabanki	 Íslands	 (2016)	 hversu	 mikið	 greiðslukortin	 eru	

notuð	 hérlendis	miðað	 við	 nágrannalöndin.	 Hefðbundin	 kreditkort	 eru	 í	 eðli	 sínu	 lán.	

Útgefendur	kortanna,	sem	hérlendis,	eru	oftast	bankarnir,	lána	korthafa	þá	notkun	sem	

hann	notar	fram	að	uppgjörstíma	sem	er	oftast	um	mánaðamót,	korthafi	greiðir	að	öllu	

jöfnu	hvorki	vaxtakostnað	né	álag	af	þessum	viðskiptum.	
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	Debetkort	 eru	 hins	 vegar	 ekki	 í	 eðli	 sínu	 eins	 og	 kreditkort	með	 lán	 á	 bak	 við	 sig	

heldur	 komast	 debetkort	 næst	 því	 að	 líkjast	 reiðufé.	 Debetkort	 eru	 með	 sér	

greiðslureikning	korthafa	sem	er	skuldfærður	næstum	á	sama	tíma	(T)	og	viðskiptin	eiga	

sér	stað	eða	daginn	eftir	(T+1)	(Seðlabanki	Íslands,	2017).	

	

Mynd	3.	Færslufjöldi	á	innlendum	debet-	og	kreditkortum	í	þúsundum,	lok	hvers	mánaðar(Hagtölur	
Seðlabanka	Íslands,	2018).	

Mynd	 3	 sýnir	 okkur	 færslufjölda	 á	 innlendum	 greiðslukortum	 og	 er	 áhugavert	 að	

skoða	 þann	 fjölda	 vegna	 þess	 að	 greiðslukortum	 fylgir	 færslukostnaður.	 Aukning	 á	

færslufjölda	 hefur	 verið	 frá	 árinu	 2007	 til	 janúar	 2018.	 Þessi	 kostnaður	 hefur	 verið	

umdeildur	og	vert	er	að	 taka	 fram	að	greiðslukortin	eru	gömul	greiðsluleið	 sem	hefur	

ekki	 þróast	mikið	 frá	 því	 hún	 kom	 fyrst	 á	markað.	 Viðbótarkostnaður	 vegna	notkunar	

þeirra	 fylgir	 þeim	 eins	 og	 var	 í	 upphafi.	 Seðlabanki	 Íslands	 (2016)	 greindi	 frá	 þessum	

kostnaði	 í	 riti	 sínu	 Fjármálainnviðir,	 í	 grein	 VII	 „Kostnaður	 samfélagsins	 við	

greiðslumiðlun“	 sem	 allur	 framleiðslukostnaður	 sem	 þátttakendur	 greiðslumiðlunar	

greiða	 fyrir	 greiðslukortin	 að	 frádregnum	 þjónustugjöldum.	 Gjöldin	 skiptast	 í	 beinan	

kostnað	 sem	 eru	 færslugjöld	 sem	 útgefendur	 rukka	 korthafa	 sína	 um	 og	 óbeinan	

kostnað	 sem	 er	 þá	 til	 dæmis	 tíminn	 sem	 fer	 í	 umfang	 kortanna.	 Útgefendur	

greiðslukorta	 skapa	 sér	 gríðarlega	 miklar	 tekjur	 með	 færslugjöldum	 sem	 og	 öðrum	

gjöldum	og	vöxtum	sem	þeir	 innheimta	af	skuldum	kortanna.	En	þrátt	 fyrir	hagnaðinn	

sem	útgefendur	 fá,	er	vert	að	nefna	að	umfangið	er	mikið	 	 í	kringum	kortin	og	er	það		

kostnaðarsamt	fyrir	þá.	
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Mynd	4	Heildarvelta	innlendra	debet-	og	kreditkorta	í	milljónum	króna,	lok	hvers	mánaðar.	(Hagtölur	
Seðlabanka	Íslands,	2018)	

	Heildarvelta	 innlendra	greiðslukorta	er	 sýnd	á	mynd	4,	 líkt	og	 fyrri	myndir	að	ofan	

sýna	er	aukning	frá	árinu	2007	til	2018	sem	samsvarar	aukningu	af	útgefnum	kortum	og		

færslufjölda.	 Heildarveltan	 í	 lok	 2017	 er	 sú	mesta	 síðast	 liðin	 tíu	 ár	 bæði	 í	 debet-	 og	

kreditkortum.	Stærstu	kortakerfin	hérlendis	og	á	 veraldarvísu	eru	Visa	og	Mastercard.			

Um	það	bil	85%	bandarískir	kreditkortanotendur	eru	í	þjónustu	hjá	Visa	eða	Mastercard	

í	gegnum	fjármálastofnanir	(Wang,	2016).		

Ógnanir	 liggja	 í	 notkun	 greiðslukortanna	 og	 þeirri	 kerfislægu	 áhættu	 sem	

greiðslukortin	hafa	vegna	yfirráða	bandarísku	kortafyrirtækjanna	Visa	og	Mastercard	á	

markaði.	 Ef	 greiðslukortum	 yrði	 lokað	 af	 einhverjum	 ástæðum	 hefur	 ekki	 verið	 nein	

almennileg	varaleið	í	boði	í	greiðslumiðlun,	þar	sem	reiðufé	til	notkunar	við	greiðslu	fer		

minnkandi	 og	 stefnir	 í	 að	 verði	 nærri	 útrýmt.	 Ástæður	 fyrir	 lokun	 greiðslukorta	 geta	

verið	margskonar.	 Sem	 dæmi	má	 taka	 úr	 sögu	 Íslendinga	 þegar	 hrunið	 2008	 átti	 sér	

stað,	þá	töldu	erlendu	kortafyrirtækin	best	að	loka	á	íslensk	kreditkort	vegna	ótta	við	að	

bankarnir,	útgefendur	kortanna,	myndu	ekki	geta	gert	upp	við	færsluhirða	sem	urðu	að	

standa	 skil	 á	 greiðslum	 við	 viðtakendur.	 Seðlabankanum	 tókst	 hins	 vegar	 að	 tryggja	

öryggi	 greiðslumiðlunar	 á	 Íslandi	 og	 var	 engum	 kortum	 lokað.	 Annað	 dæmi	 sem	 lýsir	

kerfislægri	 áhættu	greiðslukortanna	 var	þegar	 viðskiptadeilur	 voru	milli	 Bandaríkjanna	

og	 Rússneskra	 stjórnvalda	 vegna	 stríðsins	 í	 Úkraínu	 árið	 2014.	 Þá	 settu	 bandarísk	

stjórnvöld	þrýsting	á	bandarísku	kortasamsteypurnar,	Visa	og	Mastercard,	að	lokað	yrði	

á	 viðskipti	 þeirra	 við	 rússneska	 banka.	 Þessi	 viðskiptaþvingun	 lýsir	 kerfislægri	 áhættu	

kortanna	þar	sem	tvö	fyrirtæki	eru	yfirráðandi	á	markaði	(Friðrik	Þór	Snorrason,	2017).	
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2.2 Fjártækni	
Eins	 og	 komið	 var	 fram	 áðan	 er	 markaður	 og	 svið	 greiðslumiðlunar	 undir	 verulegum	

áhrifum	örrar	þróunar	 í	 tækni	og	hafa	því	greiðsluþjónustuveitendur	og	þá	sérstaklega	

bankar	og	fjármálamarkaðurinn	orðið	fyrir	verulegum	breytingum	á	undanförnum	árum.	

Markaðurinn	hefur	notið	góðs	af	verulegum	framförum	í	öllum	tæknilegum	rekstri,	þar	

með	 talið	 vélbúnaðar-	 og	 hugbúnaðargetu	 tölva,	 stórfelldum	niðurfærslum	 í	 rafrásum	

og	 örgjörvum,	 hraða	 fjarskipta	 og	 skilvirkni,	 hreyfanlegum	 aðgangi,	 einkum	 með	

snjallsímum,	 tölvum	 og	 öðrum	 handbúnaði,	 og	 verulegri	 lækkun	 á	 framleiðslu	 og	

sendingarkostnaði.	 Þessar	 tækniframfarir	 sem	 hafa	 orðið	 á	 fjármálamarkaðnum	 eru	

kallaðar	fjártækni	(FinTech).	Fjártækni	er	viðamikið	hugtak.	Til	eru	nokkrar	skilgreiningar	

á	 hugtakinu,	 allt	 frá	 því	 að	 lýsa	 hugtakinu	 sem	 notkun	 á	 fjármálasviðinu	 eða	 sem	

tæknilegri	fjármálalausn	að	tækni	sem	notuð	er	til	afhendingar	fjármálalausnar.	

Einnig	 segir	 Hildigunnur	 Hafsteinsdóttir	 (2017)	 að	 erfitt	 sé	 að	 skilgreina	 hugtakið	

vegna	þess	hversu	vítt	svið	hugtakið	nær	yfir,	þar	sem	fjártækni	nær	yfir	allar	nýjungar	

og	 uppfinningar	 á	 fjármálamarkaði.	 Góð	 skilgreining	 sem	 tekur	 allt	 saman	 er	 að	

fjártækni	er	tæknileg	nýsköpun	eða	frumkvæði	sem	leiðir	til	nýrra	ferla,	smáforrita	eða	

viðskiptaaðferða	 sem	hafa	 áhrif	 á	 fjármálastofnanir	 og	markaði.	 Benda	má	 á	 að	 fjöldi	

einstaklinga	 notar	 fjártækni	 á	 hverjum	 degi	 og	 hefur	 ekki	 hugmynd	 um	 hugtakið.	 Til	

dæmis	 hafa	 ferðir	 í	 bankaútibú	 farið	minnkandi	 síðustu	 ár,	 því	 nú	 getur	 fólk	 stundað	

bankaviðskipti	hvar	og	hvenær	sem	er	í	gegnum	snjallsímann	sinn.		

Helstu	 nýjungar	 sem	 fjártækni	 hefur	 innleitt	 á	 síðustu	 árum	 eiga	 sér	 stað	 á	 sviði	

smásölu	 greiðslna	 og	 hafa	 þær	 leitt	 til	 þess	 að	 ný	 fjármálafyrirtæki	 hafa	 komið	 á	

fjármálamarkað.	Á	undanförum	árum	hafa	 framfarir	 átt	 sér	 stað	 í	 greiðslumiðlun	með	

samþáttun	greiðslukerfa,	sambandsfrjálsum	greiðslum,	greiðsluleiðum	milli	einstaklinga	

(P2P)	 og	 greiðsluleiðum	 við	 verslanir	 og	 netverslanir	 (Walker,	 2017).	 Þessar	 nýjungar	

sem	koma	með	fjártækni	breyta	umhverfi	greiðslumiðlunar	og	fela	þær	í	sér	fjölmargar	

áskoranir	 fyrir	 eftiritsaðila	 vegna	 þeirrar	 óvissu	 um	 hvaða	 áhrif	 breytingarnar	 hafa	 á	

markaðinn.	 Mikilvægt	 er	 að	 eftirlitsaðilar	 séu	 í	 stöðugri	 gagnaöflun,	 greiningum	

varðandi	þróunina	og	í	góðum	samskiptum	við	þau	fyrirtæki	á	fjármálamarkaði	sem	eru	

að	þróa	hinar	nýju	fjármálalausnir	(Helena	Pálsdóttir,	2017).	
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Fjármálahegðun	almennings	hefur	þróast	í	takt	við	þá	tækniþróun	og	nýsköpun	sem	

hefur	átt	sér	stað	undanfarin	ár.	Almenningur	sækist	eftir	þjónustu	sem	er	skilvirk,	hröð	

og	einföld,	hann	ætlast	jafnvel	til	að	hafa	aðgang	að	allri	þjónustu	hvenær	og	hvar	sem	

er	 þegar	 honum	 hentar,	 því	með	 Internetinu	 virðast	 allir	 vegir	 færir.	 Fólk	 er	 farið	 að	

notast	 við	 snjallsímann	 sinn	 enn	 meira	 og	 velur	 hann	 núorðið	 fram	 yfir	 seðlaveskið.	

Margir	 reikna	 með	 að	 þróunin	 verði	 þannig	 að	 seðlaveskið	 muni	 gleymast	 og	

snjallsíminn	muni	þjóna	öllum	þörfum	almennings	í	greiðslumiðlun.	Viðskiptabankar	eru	

farnir	 að	 þróa	 snjallsímann	 sem	 greiðsluleið	 í	 staðinn	 fyrir	 greiðslukortin.	 Vinsælar	

lausnir	 erlendis	 eru	 frá	 tæknirisum	 og	 eru	 þær	 nokkurs	 konar	 fyrirmyndir	 fyrir	 þær	

lausnir	sem	bankarnir	eru	að	koma	á	fót	og	má	nefna	þar	greiðslulausnirnar	Apple	Pay,	

Google	 Wallet	 og	 PayPal.	 Greiðslulausnirnar	 bjóða	 upp	 á	 snertilausar	 greiðslur	 með	

snjallsímanum	 milli	 einstaklinga	 (P2P)	 og	 við	 verslanir	 og	 netverslanir.	 Hérlendis	

einkennist	þróunin	 í	 fjártækni	af	því	að	bankar	hafa	 farið	 í	 samráð	við	 tæknifyrirtæki	 í	

stað	 þess	 að	 þróa	 lausnir	 innan	 eigin	 veggja.	 Báðir	 aðilar	 hagnast	 á	 sérþekkingu	 hvor	

annars	og	leiðir	það	til	þess	að	greiðslulausnin	verður	fjölbreyttari		og	býður	upp	á	betri	

þjónustu	fyrir	neytendur.	(Helena	Pálsdóttir,	2017)	

2.2.1 Ný	tilskipun	í	löggjöf	greiðsluþjónustu	
Frá	árinu	2000	hefur	framkvæmdastjórn	Evrópusambandsins	unnið	markvisst	að	því	að	

finna	greiðsluleið	til	að	geta	sameinað	evrópskan	markað	í	greiðsluþjónustu.	Stórt	skref	

var	 tekið	 í	 átt	 að	því	 í	 nóvember	2009	þegar	 aðildarríki	 Evrópusambandsins	 innleiddu	

fyrstu	útgáfu	af	lögum	um	greiðsluþjónustu,	kölluð	PSD1.	Á	Íslandi	var	PSD1	tilskipunin	

innleidd	í	lög	árið	2011.	Markmiðið	með	innleiðingu	tilskipunarinnar	í	lögin	var	að	skapa	

regluverk	 innan	 evrópska	 efnahagssvæðisins	 sem	 héldi	 utan	 um	 nýjar	 stefnur	 og	

strauma	 innan	 sviðsins	 og	 þá	 sérstaklega	 rafræna	 greiðsluþjónustu	 sem	 nýjar	

tæknilausnir	 buðu	 upp	 á.	 Væntingarnar	 til	 nýju	 tilskipunarinnar	 voru	 að	 þær	 gætu	

lækkað	árlegan	kostnað	við	greiðslumiðlun	sem	greiðslukortin	hafa	í	för	með	sér	eins	og	

komið	hefur	fram	áður.	Kostnaðurinn	var	nærri	2	til	3%	af	vergri	landsframleiðslu	þegar	

fyrsta	 útgáfan	 af	 PSD	 kom	út.	 Svið	 greiðslumiðlunar	 hélt	 áfram	að	þróast	 hratt	 vegna	

innkomu	örrar	þróunar	fjártækni	og	þóttu	lögin	ekki	halda	í	við	þá	þróun	sem	stóð	yfir.	

Talið	 var	 að	 lögin	 væru	 farin	 að	 hamla	 eðlilegri	 framþróun	 markaðarins.	 Bæta	 þurfti	

þætti	 frá	 fyrri	 tilskipun	 eins	 og	 um	 smágreiðslumiðlun	milli	 ýmissa	 landamæra	 og	 þá	
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sérstaklega	í	greiðslukortaþjónustu,	vefverslunum	og	snjallsímagreiðslum.	Því	var	farið	í	

að	uppfæra	 lögin	og	gaf	Evrópusambandið	út	aðra	 tilskipun	 (PSD2)	og	átti	 að	 innleiða	

þau	 í	 lög	 13.	 janúar	 2018.	 Markmið	 nýju	 tilskipunarinnar	 er	 að	 auka	 samkeppni	 í	

greiðsluþjónustu,	 styðja	 við	nýsköpun,	bæta	neytendavernd	og	eignarhald	neytenda	á	

gögnum	 samhliða	 því	 að	 búa	 til	 einn	 evrópskan	 markað	 fyrir	 greiðsluþjónustu	 innan	

Evrópusambandsins	(Friðrik	Þór	Snorrason,	2017).	

Í	 hnotskurn	 er	 PSD2	 gagna-	 og	 tæknitengd	 tilskipun	 sem	 miðar	 að	 aukinni	

samkeppni,	 nýsköpun,	 gagnsæi	 á	 evrópsku	 greiðslumarki,	 auk	 þess	 að	 auka	 öryggi	

Internet	 greiðslna	og	aðgang	greiðslureiknings.	 Kjarni	 PSD2	er	 krafa	 á	bankana	um	að	

veita	 þjónustuveitendum	 sem	 eru	 þá	 þriðju	 aðilar	 aðgengi	 að	 greiðslureikningum	

viðskiptavina	 með	 skipulögðum	 og	 öruggum	 hætti.	 Aðgengi	 þriðja	 aðila	 að	

greiðslureikningum	 fjármálastofnana	 eru	 stærstu	 breytingarnar	 og	 búist	 er	 við	 mikilli	

samkeppni	á	markaðnum	eftir	þessar	breytingar.	Með	þessum	breytingum	koma	tvö	ný	

þjónustuhlutverk	til	að	styðja	við	kröfuna.	Fyrra	er	greiðsluvirkjandi	(e.	Payment	Intiatin	

Servise	 providers(PISP))	 sem	er	 aðili	 sem	má	með	 samþykki	 viðskiptavina	 framkvæma	

greiðslur	 beint	 af	 greiðslureikningi	 yfir	 á	 annan	 reiking	 og	 seinna	 er	

upplýsingaþjónustuveitandi	(e.	Account	Infomation	Service	Provider	(AISP))	sem	er	aðili	

sem	má,	með	samþykki	viðskiptavina,	safna	saman	fjárhagsupplýsingum	um	viðkomandi	

viðskiptavini	(Accenture	Payments,	2016).		

Í	sínum	þriðja	pistli	um	PSD2	„Nýir	þátttakendur	á	fjármálamarkaði“	segir	Friðrik	

Þór	 Snorrason(2017)	 	 að	 um	 er	 að	 ræða	 byltingarkenndar	 breytingar	 á	

greiðslumiðlunarmarkaði	 vegna	 tilskipunarinnar	 PSD2.	 Viðskiptabankar	 verða	 að	 veita	

þjónustuveitendum,	 án	 sérsamnings	 þeirra	 á	 milli,	 óhindrað	 aðgengi	 að	

greiðslureikningum	 ef	 viðskiptavinir	 hafa	 veitt	 leyfi.	 Þar	 með	 geta	 bankar	 	 hvorki	

innheimt	viðbótargjald	af	þjónustuveitendum	né	af	viðskiptavininum.	Einungis	geta	þeir	

rukkað	 þau	 gjöld	 sem	 eru	 nú	 þegar	 innan	 þjónustu	 bankans.	 Einnig	 nægir	

greiðsluvirkjanda	 eða	 upplýsingaþjónustuveitanda	 að	 fá	 samþykki	 fjármálaeftirlits	 eins	

ríkis	 innan	 Evrópusambandsins	 til	 að	 veita	 þjónustu	 hvar	 sem	 er	 innan	

Evrópusambandsins.		

Bankar	fá	þar	með	aukna	samkeppni	á	markaði	og	munu	bankar	því	ekki	lengur	

aðeins	 keppa	 við	 banka,	 heldur	 gerir	 PSD2	 bæði	 neytendum	 og	 fyrirtækjum	 kleift	 að	
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nota	þriðja	aðila	sem	þjónustuveitanda	til	að	sinna	fjármálum	sínum.	Má	þá	nefna	að	í	

líklegri	framtíð	getur	almenningur	notað	Facebook	og	Google	til	að	greiða	reikninga	sína,	

gera	 P2P	millifærslur	 og	 greina	 útgjöld	 sín.	 Peningarnir	 verða	 samt	 sem	 áður	 enn	 þá	

geymdir	 á	 núverandi	 bankareikningi.	 Þar	 með	 minnka	 tekjur	 banka,	 og	 standa	 þeir	

frammi	fyrir	verulegri	áskorun.	Þessi	sýn	á	framtíðina	gefur	þriðja	aðila	góðan	fótstíg	því	

þeir	munu	geta	byggt	upp	fjármálaþjónustu	ofan	á	gögn	og	innviði	bankanna.	(Evry,	e.d.)	

2.3 Smáforrit	sem	framkvæma	greiðslu	
Vinsældir	nýrra	greiðslulausna	meðal	notanda	ráðast	einkum	af	hversu	víða	er	hægt	að	

greiða	fyrir	vöru	eða	þjónustu	með	lausninni.	Samfélagið	í	núverandi	umhverfi	fjártækni	

er	með	stórauknar	kröfur	og	væntingar	um	framkvæmdatíma,	aðgengi,	einfaldleika	og	

þægindi		og	hefur	það	skapað	tækifæri	fyrir	fyrirtæki	að	koma	með	greiðslulausnir	með	

þá	 eiginleika.	 Smáforrit	 sem	 framkvæma	 greiðslur	 hafa	 náð	 ágætri	 velgengi	 um	 allan	

heim	 og	 vinsældum	 í	 notkun	 innan	 greiðslumiðlunar.	 Með	 aðstoð	 Internetsins	 og	

snjallsíma	fer	smáforritum	sem	framkvæma	greiðslur	milli	einstaklinga	og	við	verslanir	

og	 netverslanir	 ört	 fjölgandi.	 Smáforritin	 eru	 aðgengileg	 í	 snjallsímum	 og	 geymast	

upplýsingarnar	þar		í	gagnagrunni	sem	gerir	okkur	kleift	að	ganga	alltaf	að	smáforritinu	

með	öllu	sem	til	þarf	til	að	framkvæma	greiðslur.	

Smáforrit	 í	 snjallsímum	 sem	 framkvæma	 greiðslu	 eru	 skilgreind	 í	 lögum	 um	

greiðsluþjónustu	 sem	 varanlegur	 miðill	 sem	 er	 „Sérhvert	 tæki	 sem	 gerir	 notanda	

greiðsluþjónustu	kleift	að	geyma	upplýsingar,	sem	beint	er	til	hans	persónulega,	á	þann	

hátt	 að	 þær	 séu	 aðgengilegar	 til	 samanburðar	 síðar	 og	 eins	 lengi	 og	 nægir	miðað	 við	

tilgang	 upplýsinganna,	 og	 gerir	 kleift	 að	 afrita	 upplýsingarnar	 óbreyttar“(25.	 gr.	

120/2011).		

2.3.1 Virkni	og	öryggi	
Nútíma	 umhverfi	 greiðslumiðlunar	 einkennist	 af	 straumum	 og	 stefnum	

nútímasamfélags,	 hraði,	 skilvirkni	 og	 tækni	 eru	 þar	 í	 forgangi.	Margir	 hræðast	 enn	þá	

þessa	öru	þróun	 í	 tæknivæddu	nútímalegu	umhverfi	og	þá	sérstaklega	eldri	kynslóðin.	

Lang	flestir	taka	þó	þessum	framförum	vel	og	eru	ekki	lengi	að	tileinka	sér	hana.	En	bak	

við	þessar	nýjungar	í	greiðslumiðlun	smáforrita	er	einhver	gagnagrunnur.	Gagnagrunnur	

heldur	 utan	 um	 allar	 persónulegar	 upplýsingar	 um	 notanda	 og	 lýtur	 því	



	

18	

persónuverndarlögum,	 einnig	 heldur	 hann	 utan	 um	 öll	 viðskipti	 notanda	 og	 lýtur	 þá	

einnig	undir	bankaleynd.	Seinustu	ár	hefur	gagnagrunnur	tekið	stórt	stökk	hvað	varðar	

afkastagetu,	viðhald	og	utanumhald	þrátt	fyrir	að	samhliða	hefur	flækjustig	hans	aukist.	

Nýjasta	nýjungin	við	gagnagrunn	er	einmitt	flutningur	hans	yfir	í	snjallsíma	til	notkunar	

við	 smáforrit.	 Flutningurinn	 er	 úr	 töfluformi	 (relational)	 yfir	 í	 JSON	 (Javascript	 Object	

Notation)	 sem	 leyfir	 notkun	 gagna	 í	 snjallsíma	 og	 er	 flutningurinn	 auðveldur	 og	

hraðvirkur	(Tómas	Helgi	Jóhannsson,	2017).	

	 Guðjón	 Karl	 Arnarsson	 (2017)	 lýsir	 hvernig	 nýjar	 greiðsluleiðir	 með	 snjallsíma	

snúast	um	að	koma	fjármunum	beint	 til	viðtakanda	 (e.push	payments).	Áður	 fyrr	hafa	

viðtakendur	 þurft	 að	 innkalla	 eða	 sækja	 greiðslur	 að	 fullu	 úr	 viðkomandi	 kortakerfi	

(e.pull	payments).		

	

Mynd	5	Viðtakendur	innkalla	greiðslur	(e.	pull	payments)	(Guðjón	karl	Arnarsson,	2017,	1).	

Síðastliðin	ár	hafa	viðtakendur	þurft	að	innkalla	greiðslur	og	sýnir	mynd	5	hér	að	

ofan	 að	 fyrsta	 skref	 hefur	 verið	 að	 greiðandi	 afhendir	 viðtakanda	 upplýsingar	 sem	

viðtakandi	 þarf	 til	 að	 innkalla	 greiðslu.	Næst	 þarf	 viðtakandi	 	 að	 kalla	 eftir	 greiðslu	 til	

fjármálastofnunar	og	þar	á	eftir	kemur	greiðsla	til	viðtakanda.		
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Mynd	6	Fjármunir	beint	til	viðtakanda	(e.push	payments)	(Guðjón	Karl	Arnarsson,	2017,	2).	

Nýja	greiðsluleiðin	sem	smáforritin	bjóða	upp	á	er	öruggari	þar	sem	ekki	þarf	að	

treysta	viðtakanda	fyrir	upplýsingum	til	að	gera	færsluna	því	hann	þarf	þær	ekki.	Mynd	

númer	 6	 sýnir	 hvernig	 skrefin	 eru	 í	 nýju	 greiðsluleiðinni	 en	 þá	 er	 fyrsta	 skrefið	 að	

viðtakandi	greiðslu	sendir	greiðanda	upplýsingar	um	sig,	greiðandi	sendir	greiðslubeiðni	

á	 sína	 fjármálastofnun	 og	 fjármálastofnunin	 greiðir	 greiðslu	 fyrir	 greiðanda	 til	

viðtakanda.		

Þrátt	 fyrir	að	ólíklegt	sé	að	viðtakandi	nýti	 sér	upplýsingar	sem	greiðandi	gefur	

honum	 í	 gömlu	 greiðsluleiðinni	 til	 misnotkunar,	 þá	 eru	 líkur	 á	 að	 þriðji	 aðili	 komist	 í	

upplýsingar	með	 innbroti	 í	kerfi	viðtakanda	og	misnoti	þær.	Eins	og	fram	kom	að	ofan	

brást	 Evrópusambandið	 við	 misnotkun	 kortaupplýsinga	 með	 PSD2	 sem	 herðir	 á	

öryggisreglum	í	greiðslumiðlun.	Smáforritin	sem	framkvæma	greiðslur	eru	nánast	öll	að	

bjóða	 upp	 á	 að	 senda	 greiðslur	 beint	 til	 viðtakanda,	 og	 á	 það	 við	 hérlendis	 sem	 og	

erlendis.	Með	þessu	nýja	fyrirkomulagi	má	gera	ráð	fyrir	að	misnotkun	kortaupplýsinga	

muni	minnka	þar	 sem	upplýsingar	greiðanda	eru	ekki	 gefnar	upp	við	greiðslu	 (Guðjón	

Karl	Arnarsson,	2017).	

Vegna	nýju	tilskipunarinnar	PSD2	er	talið	líklegt	að	risa	fyrirtæki	eins	og	Amazon	

Pay,	 AliPay,	 PayPal,	 GooglePay	 og	 ApplePay,	 sem	 eru	 tækni-	 og	 netrisar	 miðað	 	 við	

smáforritin	sem	eru	í	boði	hérlendis,	reyni	að	ná	vinsældum	í	Evrópu.	Ef		til	þess	kæmi	

að	 þessi	 fyrirtæki	 næðu	 yfir	 markaðinn	 eins	 og	 Visa	 og	 Mastercard	 hafa	 gert	 í	

greiðslukortum	 þyrfti	 að	 vera	 til	 staðar	 er	 miðlægur	 hugbúnaður	 svo	 ekki	 myndist	

kerfislæg	áhætta	vegna	allsráðandi	stöðu	eins	og	staðan	er	með	kortafyrirtækin	Visa	og	

Mastercard	 á	 greiðslukortamarkaði.	 Miðlægur	 hugbúnaður	 tryggir	 samskipti	
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smáforritsins	við	viðtakendur	greiðslunnar.	Ef	hann	er	ekki	til	staðar	þá	er	hægt	að	loka	

á	 virkni	 tiltekins	 smáforrits	 og	 þá	 er	 ekki	 hægt	 að	 greiða	 með	 smáforritinu.	 	 Ef	 ekki	

verður	 passað	 upp	 á	 	 miðlægan	 hugbúnað,	 þá	 geta	 erlend	 stjórnvöld	 notfært	 sér	

fyrirtæki	 sem	 eru	 ráðandi	 á	markaðnum	 til	 þess	 að	 framkvæma	 viðskiptaþvinganir	 ef	

það	hugnast	þeim	(Friðrik	Þór	Snorrason,	2017).	

Með	 nýrri	 tækni	 fylgir	 ekki	 einungis	 ábati	 heldur	 einnig	 oft	 áhætta	 sem	þarf	 að	

huga	vel	 að.	Hlutverk	Seðlabankans	er	að	passa	upp	á	auðkenningar	við	notkun	nýrra		

rafrænna	 greiðslumiðla	 og	 leggja	 grunn	 að	 skilvirkri	 rauntímagreiðslumiðlun	 og	

greiðsluleiðum.	Netárásir	virðast	verða	æ	algengari	og	alvarlegri	og	veikari	vörn	er	á	milli	

landamæra	en	áður.	Mikilvægt	er	að	fjármálainnviðir	og	fjármálakerfið	 í	heild	séu	sem	

best	varin	gegn	slíkum	árásum.	Það	kallar	á	aðgæslu	allra	sem	starfa	á	fjármálamarkaði	

en	 einnig	 á	 öflugt	 samstarf	 opinberra	 aðila	 og	 helstu	 fjármálastofnana	 (Seðlabanki	

Íslands,	2017).		

2.3.2 Smáforrit	hérlendis	
Hér	 á	 Íslandi	 eru	 breytingar	 fram	 undan	 á	 regluverki	 á	 sviði	 greiðsluþjónustu	 eins	 og	

fram	hefur	komið	með	PSD2.	Á	 Íslandi	 standa	 fyrirtæki	 frammi	 fyrir	 samkeppnislögum	

og	þau	ná	til	„hvers	konar	atvinnustarfsemi,	svo	sem	framleiðslu,	verslunar	og	þjónustu,	

án	 tillits	 til	 þess	hvort	hún	er	 rekin	 af	 einstaklingum,	 félögum,	opinberum	aðilum	eða	

öðrum“	(2.	gr.	44/2005).	„Lögin	hafa	það	markmið	að	efla	virka	samkeppni	í	viðskiptum	

og	þar	með	vinna	að	hagkvæmri	nýtingu	framleiðsluþátta	þjóðfélagsins.	Markmiði	þessu	

skal	 náð	 með	 því	 að	 vinna	 gegn	 óhæfilegum	 hindrunum	 og	 takmörkunum	 á	 frelsi	 í	

atvinnurekstri,	 vinna	 gegn	 skaðlegri	 fákeppni	 og	 samkeppnishömlum	 og	 auðvelda	

aðgang	 nýrra	 samkeppnisaðila	 að	 markaðnum“	 (1.	 gr.	 44/2005).	 Vegna	 þessara	 laga	

hafa	 bankar	 hérlendis	 ekki	 komið	 sér	 saman	 um	 eina	 smáforrits	 greiðslulausn	 heldur	

bjóða	 þeir	 hver	 upp	 á	 sína	 eigin.	 Samkeppnislögin	 hérlendis	 þurfa	 að	 samþykkja	

undanþágur	 fyrir	 samstarfi	 frá	 ákvæðum	 samkeppnislaga	 um	 samvinnu	 fyrirtækja	 og	

samtaka.	Það	 ferli	 getur	 tekið	 langan	 tíma	og	hræðast	þá	 fyrirtæki	það	að	hugmyndin	

sem	gæti	 skapað	ávinning	 fyrir	 bæði	 neytendur	og	 fyrirtækin	 sjálf	 komist	 aldrei	 á	 fót,	

hvað	þá	þróun	og	verða	því	ekki	að	veruleika	(Friðrik	Þór	Snorrason,	2017)	

	 Vegna	 samkeppnislaganna	 höfum	 við	 því	 nokkur	 smáforrit	 sem	 framkvæma	

greiðslu	hér	á	Íslandi.	Þau	keppast	við	að	safna	sem	flestum	samstarfsaðilum	til	að	taka	
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við	 greiðsluþjónustu	 þeirra,	 svo	 notkun	 á	 smáforritinu	 verði	 sem	 víðust	 og	 neytendur	

upplifi	þjónustuna	sem	besta.		

	 Kass	 er	 smáforrit	 sem	 kom	á	markað	 árið	 2016	 og	 er	 í	 boði	 Íslandsbanka	 sem	

vinnur	í	samstarfi	við	Memento	ehf.	Kass	samþykkir	öll	íslensk	debet-	og	kreditkort	óháð	

því	hjá	hvaða	banka	notendur	eru.	Frítt	er	að	nota	debetkort	til	greiðslna	í	smáforritinu	

en	notendur	borga	 færslugjöld	eins	og	af	öðrum	venjulegum	debetkortafærslum,	hins	

vegar	fylgir	verðskrá	fyrir	notkun	kreditkorta.	Kass	bíður	upp	á	allskonar	tilboð	ef	borgað	

er	með	smáforritinu,	eins	og	til	dæmis	ákveðinn	fjölda	af	ókeypis	debetkortafærslum	á	

mánuði.	 Kass	 sérhæfir	 þjónustu	 sína	 frá	 öðrum	 smáforritum	 hér	 á	 landi	 með	 því	 að	

bjóða	upp	á	þann	möguleika	að	stofna	til	viðburðar	í	smáforritinu.	Einfalt	og	fljótlegt	er	

að	stofna	viðburð	sem	er	í	raun	söfnun	fyrir	allskyns	tilefni	eða	viðburði,	til	dæmis	hafa	

félög	 notað	 sér	 þjónustuna	 til	 að	 taka	 við	 greiðslum	 á	 skipulagða	 viðburði	 innan	

félagsins.	(Kass,	2016)	

	 Aur	segir	sig	vera	eitt	fremsta	fjártæknifyrirtæki	 landsins,	stofnað	2015	af	Nova	

sem	er	meirihlutaeigandi	 í	 fyrirtækinu.	Aðrir	hluthafar	eru	Kind	Sheep	ehf.,	Borgun	hf.	

og	 fjárfestingarsjóðurinn	 Solidus.	 Aur	 tekur	 einnig	 við	 öllum	 íslenskum	 debet-	 og	

kreditkortum	 óháð	 því	 hjá	 hvaða	 banka	 kortin	 eru.	 Smáforritið	 er	 fljótleg	 leið	 til	 að	

borga	 rukka	eða	deila	peningum.	Eina	sem	þarf	er	 símanúmer	viðtakanda.	Sama	á	við	

um	Aur	og	Kass	að	það	kostar	ekkert	að	sækja	smáforritið	og	tekur	Aur	ekki	gjald	fyrir	að	

millifæra	peninga	út	af	debetkorti	en	kreditkortum	fylgir	verðskrá.	Aur	býður	upp	á	svo	

kallaðan	Aurposa	þar	sem	fyrirtæki	 fara	 í	 samstarf	við	þá	og	þá	geta	notendur	borgað	

með	smáforritinu	á	netinu,	þar	eru	fyrirtækin	Domino’s,	Tix	,	Nova,	Húrra	Reykjavík	og	

Miði.is	samstarfsaðilar.	Einnig	er	Aur	að	reyna	að	dreifa	sér	í	kassakerfi	 í	verslunum	og	

veitingastöðum	svo	hægt	sér	að	greiða	með	smáforritinu	við	kassann,	þar	hefur	Aur	náð	

fimm	samstarfsaðilum,	Serrano,	Brauð	&	Co,	Málinu	í	HR,	Lemon	og	Local	(Aur,	2015).	

	 SíminnPay	er	greiðslulausn	frá	símanum	og	er	í	boði	fyrir	alla,	óháð	símafyrirtæki	

og	banka.	Einnig	virkar	það	fyrir	öll	 íslensk	debet-	og	kreditkort.	Engin	auka	gjöld	tekur	

smáforritið	 fyrir	 notkun	 fyrir	 utan	 þann	 kostnað	 sem	 notandi	 er	 rukkaður	 af	 sínum	

banka.	SíminnPay	er	með	45	samstarfsaðila	þar	sem	hægt	er	að	nota	smáforritið	til	að	

greiða	fyrir	vöru	og	þjónustu	(Síminn,	e.d.).	
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2.3.2.1 Könnun	höfundar	á	notkun	og	viðmóti	á	smáforritum	sem	
framkvæma	greiðslur	
Höfundi	 þótti	 áhugavert	 að	 kanna	 hversu	 langt	 á	 leið	 almenningur	 væri	 kominn	með	

notkun	 og	 viðmót	 á	 smáforritum	 sem	 framkvæma	 greiðslu	 hér	 á	 landi.	 Markmið	

könnunarinnar	 var	 að	 fá	 heildarmynd	 yfir	 hvort	 fólk	 hérlendis	 væri	 almennt	 að	 nota	

smáforritin	 til	 að	greiða	með	eða	hvort	greiðslukortin	væru	enn	þá	 fyrsti	 valkostur	og	

hvort	 almenningur	 sæi	 framtíð	 í	 að	 nota	 smáforrit	 til	 greiðslu	 og	 hvað	 það	 væri	 sem	

vantaði	upp	á	til	að	fólk	myndi	nota	smáforritin	oftar.	Könnunin	var	einungis	auglýst	á	

Facebooksíðu	 höfundar	 og	 reynt	 að	 dreifa	 sem	 víðast	 og	 mögulegt	 var	 til	 að	 fá	 eins	

raunhæfar	niðurstöður	og	hægt	er	út	 frá	svona	aðferð.	Vissulega	er	könnunin	tekin	úr	

takmörkuðum	markhóp	og	verða	því	niðurstöðurnar	ekki	eins	 raunhæfar	og	höfundur	

hefði	viljað	en	þó	er	hægt	að	gefa	sér	ákveðna	mynd	úr	niðurstöðum	og	innsýn	í	hversu	

langt	markaðurinn	er	kominn.		

	 Alls	tóku	262	þátt	í	könnuninni	og	munu	niðurstöður	hér	eftir	sýna	það	sem	100	

af	 262	 þátttakendum.	 Spurningarnar	 áttu	 að	 gefa	 niðurstöður	 um	 markmið	

könnunarinnar	 en	 reynt	 var	 að	 hafa	 þær	 stuttar	 og	 hnitmiðaðar,	 alls	 tíu	 talsins.	 Í	

könnuninni	voru	þátttakendur	 í	upphafi	spurðir	 í	spurningu	eitt	um	kyn	og	 í	spurningu	

tvö	um	aldur,	einungis	til	að	höfundur	gæti	skoðað	hvort	einhver	sérstök	frávik	væru	í	

öðrum	svörum	sem	gætu	tengst	kyni	eða	aldri	þátttakenda.	Kynjaskiptingin	skiptist	mjög	

jafnt,	55%	kvenmenn	og	45%	karlmenn	og	var	ekki	að	sjá	að	sérstök	frávik	væru	í	öðrum	

svörum	gagnvart	kyni.		

	

Mynd	7.	Niðurstöður	úr	spurningu	tvö,	aldur	þátttakenda	(mynd	eftir	höfund).	
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	 Eins	og	mynd	7	 sýnir	 voru	niðurstöður	úr	 spurningu	 tvö	að	 rúmlega	helmingur	

þeirra	sem	tóku	þátt	 í	könnuninni	voru	á	aldrinum	18	til	24	ára	eða	nákvæmlega	54%,	

23%	 þátttakenda	 voru	 á	 aldrinum	 25	 til	 34	 ára.	 Samtals	 77%	 þátttakenda	 voru	 á	

aldrinum	sem	talinn	er	taka	sem	best	við	tækninýjungum	og	lærir	fljótt	á	þær.		

	

Mynd	8.	Niðurstöður	úr	spurningu	þrjú,	hvaða	banka	þátttakendur	eiga	flestir	viðskipti	við	(mynd	eftir	
höfund).	

	 Eins	og	fram	kom	í	innlenda	kaflanum	hér	að	ofan	hafa	bankarnir	hérlendis	ekki	

farið	í	samráð	um	að	sameinast	með	greiðslulausnir	vegna	samkeppnislaga	og	því	bjóða	

þeir	 upp	 á	 sín	 eigin	 greiðsluforrit	 og	 því	 kannaði	 höfundur	 í	 spurningu	þrjú	 við	 hvaða	

banka	þátttakendur	ættu	flest	viðskipti	persónulega.	Nærri	helmingur	þátttakenda	eiga	

flest	viðskipti	við	Íslandsbanka	47%,	síðan	skiptist	rest	næstum	jafn	á	milli	Arion	banka	

27%	og	Landsbankans	29%.		

	

Mynd	9.	Niðurstöður	úr	spurningu	fjögur,	hvort	þátttakendur	séu	notendur	smáforrita	og	hverjum	þá.	
(mynd	eftir	höfund).	
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Í	 spurningu	 fjögur	 voru	 þátttakendur	 spurðir	 hvort	 þeir	 væru	 skráðir	 notendur	

hjá	smáforritum	sem	framkvæma	greiðslur	og	hverjum	þá.	Í	þessari	spurningu	var	hægt	

að	svara	fleiri	en	einum	valmöguleika	og	skilar	því	niðurstaðan	ekki	í	100%	eins	og	mynd	

9	sýnir	heldur	eins	og	svörin	hafi	verið	132%.	En	úr	niðurstöðunum	er		áhugavert	að	sjá	

að	 þrátt	 fyrir	 að	 Íslandsbanki	 væri	með	 47%	 flest	 viðskipti	 við	 þátttakendur	 þá	 hefur	

Kass	 sem	 er	 greiðslusmáforrit	 í	 eigu	 Íslandsbanka	 aðeins	 27%	 notendur	 af	 132%.	 Aur	

sem	er	í	meiri	hluta	eigu	Nova	ehf.	er	með	49%.	Þeir	sem	svöruðu	að	þeir	væru	annars	

staðar,	voru	hjá	smáforritunum	Paypal	og	Netgíró.		

Í	 framhaldi	af	spurningu	fjögur	voru	þeir	sem	svöruðu	spurningunni	 játandi	um	

að	vera	notendur	hjá	einhverju	smáforriti	sem	framkvæmir	greiðslu,	beðnir	um	að	svara	

spurningu	 fimm,	 hvort	 þeir	 hefðu	 notað	 smáforritin	 til	 þess	 að	 framkvæma	 greiðslu.	

Svöruðu	54%	játandi	um	að	hafa	notað	smáforritið	til	að	greiða	með,	en	46%	neitandi.	

Sjá	 má	 út	 frá	 þessu	 að	 næstum	 helmingur	 þeirra	 sem	 eru	 skráðir	 notendur	 hjá	

smáforritunum	eru	ekki	að	nota	þau.	

	

Mynd	10.	Niðurstöður	úr	spurningu	sex,	af	hverju	þátttakendur	sem	eru	skráðir	notendur	smáforrita	
hafa	ekki	framkvæmt	greiðslu	með	þeim	(mynd	eftir	höfund).	

	 Til	að	kanna	hvers	vegna	fólk	var	ekki	að	nota	smáforritin	var	spurt	í	framhaldi	í	

spurningu	sex	þá	sem	höfðu	svarað	neitandi	spurningu	fimm	afhverju	þeir	væru	ekki	að	

nota	smáforritin,	þeir	sem	höfðu	svarað	spurningu	fimm	játandi	merktu	þá	við	„á	ekki	

við“.	Mynd	 10	 sýnir	 að	 flestir	 sögðust	 einfaldlega	 kjósa	 að	 nota	 greiðslukortin	 frekar.	

Næst	 flestir	 höfðu	 ekki	 kynnt	 sér	 hvernig	 smáforritin	 virka	 og	 nokkrir	 sögðu	 það	 vera	
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vegna	þess	að	virknin	væri	ekki	nógu	breið,	ekki	hægt	að	nota	 smáforritin	á	nægilega	

mörgum	stöðum.	Einn	þátttakandi	sagði		að	ástæðan	væri	að	hann	væri	nýkominn	með	

smáforritið	svo	hann	væri	ekki	búinn	að	láta	á	það	reyna.		

	

	

Mynd	11	Niðurstöður	úr	spurningu	7,	finnst	notendum	smáforrita	virknin	nægilega	víð	(mynd	eftir	
höfund).	

Í	 spurningu	 sjö	 langaði	 höfund	 einnig	 að	 athuga	 hvort	 þeir	 sem	 svöruðu	

spurningu	 fimm	 hvort	 þeir	 hefðu	 notað	 smáforritið	 til	 greiðslu	 játandi,	 hvort	 þeim	

fyndist	virkni	smáforritanna	vera	nægilega	víð.	Það	er	að	segja	hvort	þeir	upplifi	að	þeir	

geti	 notað	 smáforritið	 við	 nægilega	mörg	 tækifæri.	 Þeir	 sem	 höfðu	 svarað	 spurningu	

fimm	 neitandi	 merktu	 við	 „á	 ekki	 við“.	 Niðurstaðan	 sýnir	 á	 mynd	 11	 að	 það	 skiptist	

næstum	 jafnt	 á	 milli	 þeirra	 sem	 svöruðu	 játandi,	 31%	 finnst	 hún	 þurfa	 að	 vera	

útbreiddari	og	28%	finnst	þeir	geta	borgað	á	nægilega	mörgum	stöðum.	

Síðustu	þrjár	spurningarnar	voru	svo	einfaldlega	hannaðar	til	að	sjá	hversu	langt	

almenningur	væri	kominn	í	að	tileinka	sér	notkun	smáforrita	óháð	fyrri	spurningum	og		

hvert	 viðhorf	 þátttakenda	 væri	 gagnvart	 smáforritum	 sem	 framkvæma	 greiðslur	 í	

framtíðinni.	
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Mynd	12.	Niðurstaða	úr	spurningu	átta,	hvaða	greiðslumiðil	þátttakendur	nota	oftast(mynd	eftir	
höfund).	

Í	áttundu	spurningu	bað	höfundur	þátttakendur	um	að	velja	hvaða	greiðslumiðil	

þeir	 nota	 oftast.	 Langflestir	 eða	 um	 77%	 nota	 gamla	 góða	 debetkortið	 og	 19%	 notar	

kreditkortið	oftast.	Aðeins	um	2%	nota	smáforrit	og	sama	á	við	um	reiðufé.		

	

Mynd	13.	Niðurstaða	úr	spurningu	níu,	telja	þátttakendur	smáforrit	sem	framkvæma	greiðslu	vera	
framtíðina	(mynd	eftir	höfund).	

Í	 næstsíðustu	 spurningunni,	 spurningu	 níu,	 var	 spurt	 hvort	 þátttakendur	 teldu	

smáforrit	 til	 greiðslu	 vera	 framtíðina.	 Rúmlega	 helmingur	 þátttakenda	 svaraði	

spurningunni	 játandi,	23%	neitandi,	11%	vildu	ekki	svara	og	4%	svöruðu	eins	og	„alveg	

sama“,	„veit	ekki“	og	„hef	ekki	hugmynd“.	
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Mynd	14.	Niðurstaða	úr	spurningu	tíu,	hvert	er	viðhorf	þátttakenda	gagnvart	því	að	greiðslur	í	gegnum	
smáforrit	verði	algengari	(mynd	eftir	höfund).	

Loka	spurningin	var	svo	alfarið	um	hvaða	viðhorf	þátttakandi	hefur	gagnvart	því	

að	 greiðslur	 í	 gegnum	 smáforrit	 verði	 enn	 algengari.	 Flestir	 voru	 hlutlausir	 gagnvart	

þessari	 spurningu.	 Samanlagt	 höfðu	meira	 en	 helmingur	 þátttakenda	 jákvætt	 viðhorf	

gagnvart	 þeim	 möguleika	 að	 greiðslur	 með	 smáforritum	 yrðu	 algengari.	 Aðeins	 náði	

neikvætt	viðhorf	7%	af	fjölda	þátttakenda.		

2.3.3 Smáforrit	á	Norðurlöndunum	

Á	 Norðurlöndunum	 þarf	 ekki	 að	 sækja	 um	 samþykki	 hjá	 samkeppnisyfirvöldum	 fyrir	

samstarfi	á	markaði,	heldur	bera	fyrirtækin	sjálf	ábyrgð	á	að	samstarfið	uppfylli	leyfilegt	

samstarf	samkvæmt	lögum.	Tryggja	þurfa	þau	að	ávinningur	neytenda	sé	af	samstarfinu	

og	 samstarfið	 skaði	 ekki	 samkeppni	 (Friðrik	 Þór	 Snorrason,	 2017).	Með	 tilkomu	 nýrra	

laga	 um	 greiðsluþjónustu	 (PDS2)	 standa	 bankar	 frammi	 fyrir	 þeirri	 hættu	 að	 tekjur	 af	

greiðsluþjónustu	geti	minnkað	og	einnig	samkeppnishættunni	við	að	missa	viðskiptavini	

til	 nýrra	 fyrirtækja	 sem	 koma	 á	 markað	 með	 nýjungar.	 Yfir	 88%	 af	 stjórnendum	

evrópskra	 banka	 telja	 að	 PSD2	 muni	 hafa	 þessi	 áhrif	 á	 starfsemi	 þeirra	 og	 því	 hafa	

fjármálafyrirtæki	leitað	leiða	og	aukið	samvinnu	sín	á	milli	við	nýsköpun	til	að	bregðast	

við	 afleiðingunum	 sem	 PSD2	 hefur	 í	 för	 með	 sér.	 Bankar	 í	 norður	 Evrópu	 hafa	 á	

undanförum	árum	komið	fram	með	samstarfsverkefni	sem	bjóða	neytendum	upp	á	að	

greiða	fyrir	vöru	og	þjónustu	 í	snjallsímanum	sínum	í	gegnum	smáforrit.	Flestar	þessar	

lausnir	 hafa	 það	 sameiginlegt	 að	 samstarfið	 hefur	 leitt	 til	 þess	 að	 smáforritin	 verði	

víðtækari	og	hagkvæmari	fyrir	neytendur	þess.	Samstarfið	setur	upp	nýjar	greiðslurásir	

fyrir	snjallsímann	sem	nýtir	greiðslureikninga	neytanda	í	stað	greiðslukorta.	(Friðrik	Þór	
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Snorrason,	2017).	Norðurlöndin	eru	leiðandi	þegar	kemur	að	snjallsímagreiðsluleiðum.	Í	

nýlegri	 könnun	 sem	 fyrirtækið	 MasterCard	 gerði	 í	 febrúar	 kom	 fram	 að	 á	

Norðurlöndunum	notar	meira	en	helmingur	allra	 íbúa	smáforrit	 í	 snjallsímanum	sínum	

til	að	greiða	með	(Scandinavian	banks	are	leading	the	way	in	mobile	payments,	2016).	

	 Í	 Svíþjóð	 árið	 2012	 hófu	 sex	 fjármálafyrirtæki,	 Danske	 bank,	 Handelsbanken,	

Länsförsäkringar	 Bank,	 SEB,	 Nordea,	 Swedbank	 og	 Sparbankerna,	 samstarf	 til	 að	 nýta	

sér	 tækifærin	 sem	 voru	 á	 ört	 vaxandi	 markaði.	 Í	 dag	 eiga	 þau	 saman	

farsímagreiðslufyrirtækið	Swish	og	er	það	í	forystu	á	sínum	markaði.	Til	að	byrja	með	var	

Swish	einungis	notað	 fyrir	 greiðslur	á	milli	 einstaklinga	og	greiðslur	 í	 verslunum.	 Í	dag	

býður	 smáforritið	 einnig	 upp	 á	 þær	 greiðsluleiðir	 að	 greiða	 fyrir	 vöru	 og	 þjónustu	 í	

verslunum	 og	 netverslunum.	 Smáforritið	 hefur	 vaxið	 í	 vinsældum	 en	 frá	 og	 með	

nóvember	2016	voru	notendur	um	4.900.000	 í	 Svíþjóð.	 Í	maí	2016	voru	viðskipti	með	

Swish	virði	892,3	milljónir	Bandaríkjadala	og	hækkaði	 í	994,3	milljónir	Bandaríkjadala	 í	

nóvember	 2016	 (Cards	 and	Payments	 Industry	 in	 Sweden,	 2017).	Markaðurinn	þróast	

hratt	og	eru	hraði	og	þægindi	 í	 fyrirrúmi	 í	því	 sem	neytendur	óska	eftir	nú	 til	dags	og	

býður	 Swish	 einmitt	 upp	 á	 þá	 eiginleika.	 Til	 að	 virkja	 smáforritið	 þurfa	 neytendur	

einungis	að	nota	BankID,	sem	er	eins	og	Auðkenni	hér	á	Íslandi,	til	þess	að	skrá	sig	inn	og	

velja	greiðslureikning	sem	á	að	nota	fyrir	greiðslum.	Neytendur	eru	þar	með	tilbúnir	til	

að	 greiða	 með	 smáforritinu	 í	 verslunum	 eða	 með	 símanúmerinu	 einu	 saman.	

Færslugjöldin	eru	engin	fyrir	neytendur	en	verslanir	greiða	um	1,5	til	2	sænskar	krónur	

sem	eru	um	það	bil	24	til	30	íslenskar	krónur	fyrir	hverja	færslu	(Friðrik	Þór	Snorrason,	

2017).	

	 	Í	Danmörku	ræður	eitt	greiðsluforrit	ríkjum	eftir	að	tilkynnt	var	að	innleiða	átti	

PDS2	löggjöfina.	Tilkynningin	leiddi	til	þess	að	í	október	2016	sömdu	bankarnir	Danske	

Bank	og	Nordea	um	að	MobilePay,	sem	hafði	verið	greiðslusmáforrit	í	eigu	Danske	Bank,	

yrði	 að	 sér	 fyrirtæki	 og	Nordea	myndi	 flytja	 sína	 viðskiptavini	 sem	 voru	 notendur	 hjá	

öðrum	 greiðslusmáforritum	 yfir	 í	 MobilePay.	 Þar	með	 var	MobilePay	 komið	með	 um	

70%	markaðshlutdeild	og	yfirgnæfandi	 forystu	á	markaði.	 Í	dag	eru	allir	 aðrir	bankar	 í	

Danmörku	 komnir	 í	 MobilePay.	 Áður	 en	 tilkynningin	 um	 innleiðingu	 á	 PDS2	

löggjafarinnar	 kom	höfðu	bankarnir	 getað	 keppt	 við	 hvorn	 annan	því	 enginn	 var	með	

sterkari	stöðu	en	annar.	Bankarnir	ákváðu	hins	vegar	að	sameinast	um	eina	lausn	vegna	
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þess	 að	 þeir	 vildu	 	 hefja	 samvinnu	 til	 að	 undirbúa	 sig	 undir	 nýja	 samkeppni	 á	

markaðnum	sem	kæmi	með	löggjöfinni.	Eftir	sameininguna	hefur	MobilePay	öðlast	kosti	

fyrrum	samkeppnisaðila	sinna	og	er	nú	hagkvæmari	greiðslumáti	fyrir	verslanir	og	byggir	

á	 greiðslurásum	 greiðslureikninga	 með	 rauntímaaðgengi	 að	 fjármunum	 og	 hægt	 að	

greiða	með	snjallsímanum	í	venjulegum	posa	(Friðrik	Þór	Snorrason,	2017).	Samkvæmt	

heimasíðu	MobilePay	(2013)	voru	notendur	þann	22.febrúar	núverandi	árs	3,7	milljónir	

Dana	og	75	þúsund	verslanir	sem	tóku	við	greiðslum	í	gegnum	MobilePay.	

	 MobilePay	 hefur	 einnig	 verið	 starfandi	 í	 Noregi	 síðan	 sumarið	 2015.	 Þann	 11.	

október	 2017	 gaf	 Dankse	 Bank	 (2017)	 út	 tilkynningu	 um	 að	MobilePay	 myndi	 hætta	

starfsemi	 sinni	 í	 Noregi	 og	 fara	 í	 samráð	 við	 Norska	 snjallsíma	 smáforritið	 Vipps.	 En	

Vipps	er	smáforrit	sem	framkvæmir	greiðslu	sem	norsku	bankarnir	ákváðu	að	sameinast	

um	 í	 framhaldi	 af	 samkomulagi	 dönsku	 bankana	 um	 að	 nota	 MobilePay.	 Það	 var	 í	

febrúar	 síðastliðið	 ár	 sem	 norsku	 bankarnir	 sameinuðust	 allir	 um	 að	 nota	 lausn	 DnB	

bankans,	 Vipps.	 Vipps	 varð	 að	 sér	 fyrirtæki	 og	 snjallsímalausnin	 byggðist	 á	

innlánakerfum	 bankanna.	 Rétt	 eins	 og	 sænsku	 og	 dönsku	 bankarnir	 þá	 sagði	 Rune	

Bjerna	 forstjóri	 DnB	 að	 megin	 ástæðan	 fyrir	 samráðinu	 milli	 norsku	 bankanna	 væri	

fyrirsjáanleg	 breyting	 á	markaðnum	 sem	 innleiðingin	 á	 PSD2	 löggjöfinni	myndi	 hafa	 á	

greiðslumarkaðinn	(Friðrik	Þór	Snorrason,	2017).	

2.3.4 Bandaríkin	

Ekki	verður	kafað	jafn	djúpt	í	hvaða	smáforrita	lausnir	Bandaríkin	eru	að	bjóða	upp	á	en	

mikilvægt	er	að	þreifa	aðeins	á	hvaða	greiðslulausnir	smáforrita	er	verið	að	bjóða	upp	á	

þar.	 Til	 að	 átta	 sig	 á	 hversu	 þróaðar	 þessar	 nýjungar	 eru	 á	 sviði	 snjallsímagreiðslna	 í	

gegnum	fjártækni	er	gott	að	skoða	hvaða	fyrirtæki	byrjuðu	þessa	nýjung.	

	Fyrirtæki	eins	og	Paypal	er	 sagt	vera	 leiðandi	að	 rafrænum	greiðslum,	 	upphaflega	

var	það	sett	upp	árið	1998	og	var	síðan	keypt	af	eBay	árið	2002.	Það	var	ekki	fyrr	en	árið	

2014	 sem	Paypal	 var	 komið	með	 kjölfestu	 á	 fjármálamarkaði	 í	 Bandaríkjanna	 eða	 um	

153	milljónir	 af	 viðskiptavinum	 og	 greiðslumagn	 upp	 á	 203	milljónir	 króna.	 Frá	 árum	

2005	til	2010	fylgdu	síðan	stór	greiðslumiðlunar-	og	 	 fjártæknifyrirtæki	á	eftir	 (Walker,	

2017).	

	En	eins	og	kom	fram	hér	að	ofan	opnar	PSD2	dyrnar	fyrir	fleiri	fyrirtæki	til	að	koma	

inn	á	fjármálamarkaðinn	og	hafa	risa	fyrirtæki	eins	og	Facebook,	Amazon	og	Google	sem	
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eru	 samfélagsmiðlafyrirtæki	 komið	 inn	 á	 fjármálamarkaðinn.	Margir	 velta	 því	 fyrir	 sér	

hvort	fjármálafyrirtækin	sem	við	þekkjum	nú	á	markaði,	þá	helst	bankar,	muni	geta	veitt	

þessum	 risum	 viðspyrnu.	 Nú	 er	 búist	 við	 að	 árið	 2020	 muni	 innlend	 og	 aðþjóðleg	

greiðslukerfi	 sem	 eru	 almenn	 í	 dag	 hafa	 sín	 endalok,	 en	 enginn	 hefði	 spáð	 því	 fyrir	

nokkrum	 árum.	 Stækkun	 Paypal	 og	 innganga	 fyrirtækja	 eins	 og	 Amazon	 Pay,	 AliPay,	

GooglePay	 og	 ApplePay	 á	 fjármálamarkaðinn	 mun	 einfaldlega	 taka	 fram	 úr	 þeim	

greiðslukerfum	sem	eru	í	boði	í	dag.	Þessi	stóru	fyrirtæki	á	tækni-	og	samfélagsmarkaði	

geta	náð	miklum	vinsældum	meðal	viðskiptavina	með	því	að	bjóða	upp	á	einfaldar	og	

öruggar	 greiðsluleiðir.	 Bankar	 gætu	 endað	 fyrir	 utan	 hina	 nýju	 alþjóðlegu	

greiðslustarfsemi	og	eru	nú	bankar	að	reyna	að	svara	og	halda	í	við	þá	þróun	sem	á	sér	

stað	(Walker,	2017).	

	Til	 að	 sýna	 fram	 á	 hversu	 sterk	 samfélagsfyrirtækin	 eru	 í	 tækni	 og	 lausnum	 þá	

skulum	 við	 skoða	 hvað	 Facebook	 býður	 upp	 á	 og	 hvernig	 þeir	 gera	 það.	

Fjármálaþjónustuna	Facebook	er	aðeins	í	boði	í	Bandaríkjunum	eins	og	er.	Árið	2011	fór	

Messenger	yfir	einn	milljarð	mánaðarlega	virkra	notenda.	 	 Facebook	eyddi	Messenger	

frá	 upprunalega	 smáforriti	 sínu	 sem	 tengt	 var	 heimasíðu	 Facebook	 notenda	 og	 hvatti	

notendur	til	að	hlaða	niður	Messenger	sem	sjálfstæðu	smáforriti	og	þá	þurftu	notendur	

ekki	 að	eiga	Facebookreikning	heldur	gátu	einungis	notað	þjónustuna	 sem	Messenger	

bauð	upp	á.	Facebook	tilkynnti	síðan	26.	april	2016	að	Paypal,	sem	eins	og	sagt	var	áður	

voru	 fyrst	 til	 að	 koma	 á	 markaðinn	 og	 hafa	 því	 nú	 þegar	 traust	 og	 trúverðugleika	 á	

markaðnum,	yrði	greiðslumáti	á	Messenger	smáforritinu	fyrir	viðskiptavini.	Einnig	væri	

Facebook	 komið	 í	 samstarf	 við	 greiðslukorta	 fyrirtækin	Visa,	MasterCard	og	American	

Express	fyrir	greiðslur	á	Messenger	(SyndiGate	Media	Inc,	2016).	
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3 Niðurstöður	

Út	 frá	 upplýsingum	 hér	 að	 ofan	 er	 greinilegt	 að	 breytingar	 eru	 fram	 undan	 í	

greiðslumiðlun	um	heim	allan	vegna	PSD2.		

Eftir	að	hafa	skoðað	virkni	og	öryggi	smáforrita	má	telja	að	ekkert	standi	 í	vegi	fyrir	

því	 að	 smáforritin	 muni	 taka	 við	 greiðslukortunum	 sem	 aðal	 greiðslumöguleiki	

framtíðarinnar.	 Niðurstaða	 könnunar	 segir	 að	 einstaklingar	 hérlendis	 eru	 ekki	 komnir	

langt	með	að	tileinka	sér	notkun	smáforrita	heldur	kjósa	að	nota	greiðslukortin	enn	þá.	

Viðhorf	þeirra	er	samt	sem	áður	ekki	slæmt	gagnvart	smáforritum	og	þeirri	spá	um	að	

þau	gætu	orðið	algengari	í	framtíðinni.		

Samanburður	á	innlendum	markaði	smáforrita	og	í	nágrannalöndum	er	áhugaverður	

og	felst	mismunurinn	í	samráði	bankanna	og	þeim	ávinningi	sem	það	gefur	smáforritum	

Norðurlandanna.		

Þó	ekki	hafi	verið	kafað	djúpt	í	markaðinn	í	Bandaríkjunum	er	augljóst	að	Messenger	

er	að	sækja	í	sig	veðrið	með	því	að	fara	í	samráð	við	helstu	fyrirtækin	á	greiðslumiðlunar	

markaði	 og	 telja	 má	 að	 greiðsluþjónusta	 Messenger	 muni	 verða	 aðgengileg	 í	 fleiri	

löndum	á	næstunni.		

3.1 Breytingar	og	tækifæri	vegna	PSD2	
Fjártækni	sem	hefur	leitt	til	nýrra	tilskipana		í	lög	um	greiðsluþjónustu	hvetur	nýja	aðila	

til	að	koma	á	markað	og	eru	allir	vegir	opnir	fyrir	núverandi	aðilum	á	markaði	og	nýjum	

til	að	nýta	sér	markaðstækifæri.		

Nýja	 tilskipunin	 hefur	 gríðarleg	 áhrif	 á	 greiðslumiðlun	 og	 markað	 hennar.	 Nýju	

þjónustuhlutverkin	skapa	tækifæri	fyrir	nýja	aðila	að	koma	á	markað.	Hindranirnar	fyrir	

nýja	 aðila	 eru	 litlar.	 Með	 samþykki	 fjármálaeftirlits	 innan	 Evrópusambandsins	 og	

samþykki	viðskiptavina	um	aðgengi	að	greiðslureikningum	þeirra	eru	nýir	aðilar	komnir	

á	markað.	Með	þeirri	þróun	fjártækni	í	greiðslumiðlun	má	reikna	með	þessir	aðilar	verði	

núverandi	 starfandi	 stór	 fyrirtæki	 sem	 hafa	 mikla	 kunnáttu	 á	 sviði	 tækni	 og	 hennar	

þróunar.	

Niðurstaðan	liggur	 í	því	að	 líklegt	er	að	tæknirisar	nýti	sér	þetta	tækifæri	og	komi	á	

markaðinn	með	alvöru	hvelli.	Fyrir	núverandi	greiðsluþjónustuveitendur	er	þetta	slæm	
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framtíðarsýn.	 Þar	 sem	 tekjur	 þeirra	 minnka	 af	 því	 að	 þeir	 geta	 ekki	 lengur	 innheimt	

viðbótargjald	og	samkeppni	eykst	gríðarlega.		

3.2 Smáforrit	líkleg	til	að	taka	við	af	greiðslukortum	
Eftir	að	hafa	kynnt	okkur	nýju	greiðsluleiðina	sem	smáforritin	bjóða	upp	á,	kemur	það	á	

óvart	 að	 lausnin	 með	 smáforritunum	 til	 greiðslu	 er	 öruggari	 heldur	 en	 sú	 sem	 hefur	

verið	 notuð.	 Það	 að	 greiðandi	 fær	 upplýsingar	 viðtakanda	 og	 biður	 sjálfur	 sína	

fjármálastofnun	 um	 að	 senda	 greiðsluna	 á	 viðtakanda	 eykur	 varnir	 gegn	

kortamisnotkun.	 Telja	 má	 að	 fleiri	 greiðsluleiðir	 muni	 færa	 sig	 yfir	 í	 þessa	 lausn.	

Snjallsíminn	 er	 orðinn	 tæki	 sem	 næstum	 allir	 einstaklingar	 geta	 ekki	 verið	 án	 og	 að	

sameina	greiðslukortið	 inn	 í	snjallsímann	sem	er	hvort	sem	er	alltaf	til	staðar	er	góður	

eiginleiki.	Þægindi	 við	að	hafa	allt	 á	einum	stað	 í	 snjallsímanum	og	hraðinn	 sem	 fylgir	

greiðslulausninni	er	klárlega	 fyrirkomulag	sem	hægt	er	að	selja	 samfélaginu	 í	komandi	

framtíð.	

	Eina	sem	til	þarf	 svo	smáforrit	 til	greiðslu	nái	almennilegu	 flugi	er	að	þau	þurfa	að	

verða	 útbreiddari.	 Það	 sem	 hamlar	 þeim	 í	 dag	 er	 vegna	 þess	 á	 hversu	 fáum	 stöðum	

hægt	er	að	nota	þau	og	því	hafa	notendur	ekki	tileinkað	sér	smáforrit	sem	framkvæma	

greiðslu	 í	 stað	 debetkortsins.	 Tímaspursmál	 er	 hvenær	 smáforritin	 ná	 almennilegri	

útbreiðslu	og	þá	mun	notkun	þeirra	aukast	gríðarlega	og	líklegt	er	að	á	endanum	muni	

þau	taka	við	af	greiðslukortunum.		

3.2.1 Niðurstaða	könnunar	
Könnunin	gaf	engar	ófyrirsjáanlegar	niðurstöður,	en	styður	hins	vegar	við	efnið	og	gefur	

innsýn	 á	 hvað	 til	 þarf	 til	 að	 smáforritin	 nái	 flugi.	 Heppilegt	 var	 hversu	 margir	

þátttakendur	frá	aldrinum	18	til	34	ára	tóku	þátt	í		könnuninni,	en	það	er	sá	alduri	sem	

er	 talinn	 taka	 sem	 best	 á	 móti	 nýjungum	 og	 er	 fljótur	 að	 læra	 á	 þær.	 Niðurstaða	

könnunarinnar	segir	þá	hvaða	skoðun	kynslóð	framtíðarinnar	hefur	á	smáforritum.	

Áhugavert	fannst	höfundi	að	þrátt	fyrir	að	þátttakendur	væru	flestir	hjá	Íslandsbanka	

þá	var	ekki	fylgni	með	því	að	þátttakendur	væru	flestir	hjá	Kass	sem	Íslandsbanki	býður	

upp	á.		
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Einnig	 var	 athyglisvert	 að	 sjá	 að	 helmingur	 þeirra	 sem	 skráðir	 eru	 notendur	 hjá	

smáforritunum	hafa	ekki	notað	þau	til	að	framkvæma	greiðslur.	Það	segir	okkur	að	fjöldi	

skráðra	samsvara	ekki	notkun	þeirra.		

Þegar	þátttakendur	voru	svo	spurðir	hvaða	greiðslumiðil	þeir	nota	oftast	kom	ekki	á	

óvart	að	greiðslukortin	væru	efst.	Vert	er	 samt	að	 taka	 fram	að	athyglisvert	er	hversu	

margir	nota	debetkortin	í	stað	kreditkorta	þar	sem	færslugjöld	fylgja	debetkortunum	en	

ekki	kreditkortunum.	

	Niðurstöður	 könnunarinnar	 segja	 að	 fólk	 hefur	 almennt	 séð	 gott	 viðhorf	 gagnvart	

smáforritunum	og	flestir	eru	á	þeirri	skoðun	að	þau	megi	alveg	verða	algengari.		

3.3 Samanburður	greiðslusmáforrita	hérlendis	við	Norðurlöndin	
Augljós	 mismunur	 á	 innlendum	markaði	 og	 Norðurlöndunum	 eru	 þær	 hindranir	 sem	

íslenskur	samkeppnisréttur	setur	fyrir	íslenskan	markað.	Íslenskir	bankar	hafa	ekki	treyst	

sér	í	að	fá	undanþágu	til	að	fara	í	samráð	um	sameiginlega	lausn	eins	og	Norðurlöndin	

hafa	gert	svo	vel.	Af	samráðinu	hagnast	bæði	bankarnir	og	neytendur,	bankarnir	standa	

betur	gegn	nýjum	samkeppnisaðilum	og	neytendur	fá	betri	og	útbreiddari	greiðslulausn.	

Samkeppnislög	á	Íslandi	gera	íslenskum	bönkum	ófært	að	fara	í	slíkt	samráð.	

Smáforritin	sem	framkvæma	greiðslur	í	Norðurlöndum	eru	þróaðri	og	útbreiddari	en	

hér	 á	 landi.	 Switch,	MobilePay	 og	 Vipps	 bjóða	 öll	 uppá	 greiðslur	milli	 einstaklinga	 og	

greiðslur	við	 fjölmargar	verslanir	og	netverslanir	þar	sem	fjármunir	eru	sendir	beint	 til	

viðtakenda.	Greiðslulausnirnar	eru	klárlega	vænlegar	til	árangurs.	

Íslenski	 markaðurinn	 er	 ekki	 kominn	 nógu	 langt	 með	 greiðslulausnir	 sínar	 í	

smáforritum.	 Einfaldlega	 er	 útbreiðslan	 ekki	 nægileg	 til	 að	 fólk	 temji	 sér	 að	 taka	 upp	

snjallsímann	í	staðin	fyrir	seðlaveskið	til	að	greiða	með.		
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4 Umræða	

Eftir	að	hafa	skoðað	hvar	markaðurinn	er	staddur	í	dag	og	líklegar	framtíðarhorfur	hans	

væri	 áhugavert	 að	 kanna	 betur	 hvort	 samfélagið	 sé	 tilbúið	 að	 taka	 vel	 á	móti	 nýjum	

fyrirtækjum	á	greiðslumarkaði	og	þá	 sérstaklega	 tækni-	og	netrisum	eins	og	Facebook	

og	Google.	Eru	einstaklingar	tilbúnir	að	leyfa	þessum	aðilum,	sem	eru	þekktir	fyrir	önnur	

hlutverk	heldur	en	greiðslumiðlun,	að	sinna	fjármunum	sínum.	Hversu	langan	tíma	mun	

það	taka	ný	fyrirtæki	að	öðlast	traust	og	trúverðugleika	viðskiptavina,	eða	mun	það	yfir	

höfuð	takast.		

Áhugavert	 fannst	 höfundi	 einnig	 hve	 miklu	 lengra	 Norðurlöndin	 eru	 kominn	 í	

smáforritum	sem	framkvæma	greiðslur	heldur	en	Íslendingar.	Framtíðin	mun	leiða	í	ljós	

hvort	 undirbúningur	 Norðurlandanna	 á	 nýrri	 samkeppni	 munu	 skila	 þeim	 betri	 stöðu	

gegn	nýjum	samkeppnisaðilum.		Áhyggjuefni	telur	höfundur	að	sjá	að	samkeppnislögin	

hérlendis	 hamla	 þróun	 sem	 hefur	 náð	 góðum	 árangri	 í	 nágrannalöndunum	 og	 talin	

standa	 betur	 að	 vígi	 gegn	 nýjum	aðilum	á	markaði.	Óskandi	 væri	 að	 íslensk	 smáforrit	

næðu	 meiri	 útbreiðslu	 og	 telur	 höfundur	 að	 besta	 leiðin	 til	 þess	 sé	 að	 bankarnir	

sameinist	um	eina	lausn.	
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5 Lokaorð	

Ljóst	er	að	fram	undan	eru	miklar	breytingar	á	sviði	fjármálaþjónustu.	Breytingarnar	fela	

í	sér	tækifæri	rétt	eins	og	hættur.	Mikilvægt	er	að	alþjóðlegur	fjármálamarkaður	hugi	vel	

að	 þeim	 tækniframförum	 sem	 eiga	 sér	 stað	 því	 Internetið	 veikir	 landamæri	 svo	

aðgangur	 á	 milli	 landa	 er	 opinn.	 Til	 að	 innleiðing	 á	 PSD2	 heppnist	 sem	 best	 þurfa	

Fjármálaeftirlitið,	 fjármálafyrirtæki,	 opinberir	 aðilar	 og	 tæknifyrirtæki	 að	 vera	 í	

einhverskonar	 samráði	 svo	hagur	neytenda	 verði	 sem	bestur.	 Breytt	 landslag	 kann	að	

auka	þörf	fyrir	samstarf	aðila	í	fjármálakerfum	en	þá	er	jafnframt	brýnt	að	gæta	vel	að	

mörkum	 samstarfs	 og	 samkeppni.	 Áhugavert	 verður	 að	 sjá	 hvernig	 bankar	 munu	

bregðast	 við	 nýju	 samkeppninni.	 Þeirra	 tekjur	 fara	 minnkandi	 og	 gætu	 endað	 sem	

nokkurs	 konar	 geymsluhólf	 fyrir	 peninga	 og	 á	 endanum	 deyja	 út.	 Smáforrit	 sem	

framkvæma	 greiðslur	 er	 góður	 kostur	 fyrir	 framtíð	 greiðslumiðlunar	 og	 verður	

forvitnilegt	 að	 sjá	 hvernig	 þeim	 mun	 ganga	 næstu	 ár	 að	 þróast	 og	 nýta	

markaðstækifærin.	
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