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Útdráttur 

Viðskiptabankar búa yfir miklum auðlindum sem felast í gögnum og upplýsingum um 

viðskiptavini. Ýmsar ógnir steðja að núverandi viðskiptamódelum þar sem ný 

greiðsluþjónustutilskipun Evrópusambandsins skyldar banka til að opna fyrir aðgengi 

þriðja aðila að þessum gögnum, að gefnu samþykki viðskiptavinarins. Þetta leiðir til þess 

fleiri aðilar geta veitt þjónustu sem áður var aðeins á færum bankanna. Ljóst er að þetta 

getur valdið grundvallarbreytingu á hlutverki bankana og þurfa þeir því að endurskoða 

stöðu sína á markaði.  

Framþróun fjártækni hefur á undanförnum árum sett mark sitt á fjármálamarkaðinn 

og gerbreytt viðhorfum neytenda til fjármálaþjónustu. Neytendur kjósa í vaxandi mæli 

að nýta sér stafræna tækni til viðskipta og heimsóknum í útibú bankanna hefur 

snarfækkað. Mjög mikilvægt er fyrir rekstur bankanna að halda í við hraða 

tæknivæðingarinnar en þeir hafa yfirleitt verið mjög fljótir að aðlaga sig að nýrri tækni 

og ekkert bendir til þess að lát verði á þeirri þróun.  

Það gefur auga leið að bankar þurfa að bregðast við þeim áskorunum sem breyttar 

aðstæður á fjármálamarkaði bera í skauti sér.  Það eru ekki einungis ógnanir sem herja 

að heldur eru einnig ýmis tækifæri. Telja má að bankastarfsemi muni gerbreytast á 

næstu árum en þó verði alltaf ákveðinn hluti fjármálaþjónustu þar sem bankar bera 

höfuð og herðar yfir aðra aðila. Nýir þátttakendur munu eflaust sinna einhverjum hluta 

af miðlunarhlutverki bankanna, þar eða að breyta sparnaði í fjárfestingu, en það verða 

alltaf einhverjar fjármálaafurðir sem þeir geta ekki og vilja ekki bjóða upp á því það er 

ekki hagkvæmt fyrir þá.  
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1 Inngangur 

Hröð þróun stafrænnar tækni ásamt nýrri tilskipun Evrópusambandsins um 

greiðsluþjónustu er að valda skjálfta í evrópska bankageiranum. Bankar framtíðarinnar 

verða að öllum líkindum mjög frábrugðnir því sem við þekkjum í dag. Eftirspurn 

neytanda eftir aðgengilegri og hraðari fjármálaþjónustu hefur verið mikilvægur þáttur í 

að drífa áfram þær miklu breytingar sem eru að eiga sér stað á markaði.  

Í þessari ritgerð verður lögð sérstök áhersla á greiðsluþjónustu og tengsl hennar við 

bankaþjónustu. Á undanförnum árum hafa komið fram ýmsar nýjar aðferðir við rafræna 

greiðslumiðlun, til dæmis má nefna farsímagreiðslulausnir sem gera neytendum kleift að 

greiða eða fá greitt í gegnum símann. Ný greiðsluþjónustutilskipun Evrópusambandsins, 

sem kallast PSD2 (e. Revised Payment Service Directive), fellir nýjar tegundir af 

greiðsluþjónustu undir regluverk og á að tryggja að sömu reglur og sama eftirlit gildi um 

aðila sem veita sömu þjónustu. Með innleiðingu laganna þurfa bankar að opna fyrir 

aðgengi þriðja aðila að innlánsreikningum, að gefnu samþykki eiganda reikningsins. Í 

kjölfarið munu bankarnir því missa „einkarétt“ á fjárhagsgögnum viðskiptavina sinna 

sem hefur veitt þeim mikla yfirburði og sérstöðu á fjármálamarkaði. Mikil verðmæti búa 

í þessum gögnum því hægt er að vinna úr þeim gagnlegar upplýsingar og nýta til 

verðlagningar ýmissa tekjuskapandi þjónustuþátta. Því er nokkuð ljóst að þótt 

tilskipunin fjalli um greiðsluþjónustu mun hún að öllum líkindum hafa enn víðtækari 

áhrif og markar í rauninni upphafið að opinni bankastarfsemi (e. open banking). 

Framþróun fjártækni hefur einnig grafið hratt undan þeirri einokun sem hefðbundin 

bankastarfsemi hefur búið við með svokallaðari sundurþáttun fjármálaþjónustu. Í ljósi 

þess þurfa viðskiptabankarnir að endurskoða hlutverk sitt í virðiskeðju fjármálaþjónustu 

framtíðarinnar.  

Ritgerð þessi fjallar um tilkomu og innleiðingu PSD2 og áhrif fjártækni á 

viðskiptabankastarfsemi og fjármálakerfið í heild. Gríðarleg samkeppnistækifæri eru að 

opnast og munu bankar þurfa að bregðast við markaðssókn nýrra aðila. Fyrirtæki sem 

alla jafna starfa ekki á sviði fjármálaþjónustu hafa verið að sækja fram á fjármálamarkað 

líkt og Google og Amazon. Hvernig eru bankarnir í stakk búnir að mæta þeim áskorunum 

sem framundan eru? Hvernig er viðskiptamódel bankanna að breytast og hvernig koma 

bankar í veg fyrir að verða óþarfir (e. irrelevent)?  
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Í upphafi ritgerðarinnar verður fjallað um mikilvægi greiðsluþjónustu og 

greiðslumiðlunar fyrir hagkerfi þjóða. Einnig verður stiklað á stóru um hvernig 

greiðslumiðlun hér á landi hefur þróast í gegnum tíðina (kafli 2). Því næst verður farið 

yfir þær lykilbreytur sem eru að valda straumhvörfum á fjármálamarkaði. Þar koma þrír 

meginþættir til sögunnar: auknar kröfur neytenda, fjártækni og breytingar á lögum og 

regluverki, annars vegar hvað varðar greiðsluþjónustu og hins vegar hvað varðar 

persónuvernd. Fjallað verður ítarlega um hvern þátt en mun greiðsluþjónustutilskipunin 

fá sérstaka athygli (kafli 3). Í nýrri greiðsluþjónustutilskipun liggja bæði tækifæri og 

ógnanir fyrir starfandi og nýja þátttakendur á markaði (kaflar 4 og 5). 

Samkeppnisumhverfið er að breytast hratt og verður það sífellt margslungnara. Horft 

verður út fyrir landssteinana og skoðað hvernig bankar í Norðurlöndunum hafa verið að 

undirbúa sig fyrir innkomu nýrra aðila og hvaða leiðir þeir eru að fara til að efla 

samkeppnishæfni sína til framtíðar (kafli 6). Hversu viðamikil áhrifin verða á 

fjármálamarkaði veltur í rauninni á neytendum og eftirspurn þeirra eftir aukinni 

tæknivæðingu í bankaviðskiptum. Einnig má spyrja sig að því hvort bankarnir séu 

nægjanlega sveigjanlegir til að mæta þeirri kröfu viðskiptavina (kafli 7).  Að lokum 

verður sett fram hugsanleg framtíðarsýn og niðurstöður ritgerðarinnar dregnar saman 

(kafli 8). 
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2 Greiðsluþjónusta og greiðslumiðlun 

Fjármálakerfið hvílir á þrem meginstoðum, fjármálainnviðum, fjármálastofnunum og 

fjármálamörkuðum. Þessir þrír þættir gegna afar mikilvægu hlutverki í nútíma 

efnahagslífi því ef hagkerfið á að ganga hnökralaust fyrir sig þurfa þátttakendur á 

markaði að geta framkvæmt og tekið á móti greiðslum á öruggan og skilvirkan hátt 

(European Central Bank, 2010). Helstu aðilar á fjármálamörkuðum eru 

einstaklingar/heimili, almenn fyrirtæki, fjármálafyrirtæki og hið opinbera.  

Fjármálainnviðir tengja saman aðila á fjármálamörkuðum og eru því eins konar 

pípulagnir markaðanna (Seðlabankinn, 2015). Öflugir fjármálainnviðir eru ein forsenda 

þess að fjármálafyrirtæki séu starfhæf. Þeir eru ýmist í eigu seðlabanka, 

fjármálafyrirtækja eða annarra tegunda greiðsluþjónustuveitanda. Seðlabanki Íslands á 

og rekur mikilvægustu greiðslukerfin hér á landi eða svokölluð stórgreiðslukerfi og 

jöfnunarkerfi. Seðlabanka Íslands ber að efla og varðveita fjármálastöðugleika og hefur 

hann í því samhengi meðal annars yfirsýn með þessum kerfum, mótar stefnu varðandi 

þróun þeirra og setur reglur um uppbyggingu og rekstur þeirra (Seðlabanki Íslands, 

2017). Vegna mikilla tækniframfara er endurnýjun innviða nauðsynleg. Verið er að 

innleiða ný grunnkerfi sem verða tekin í notkun um mitt ár 2018 (Friðrik Þór Snorrason 

og Jón Helgi Einarsson, 2018). 

2.1 Tengsl bankaþjónustu og greiðsluþjónustu 
Kjarni hefðbundinnar bankastarfsemi felst í því að sinna miðlunarhlutverki í hagkerfinu, 

þeir umbreyta sparnaði í fjárfestingu sem stuðlar að virkum markaði, hagvexti og 

dreifingu áhættu. Til þess að geta sinnt þessu hlutverki sínu þurfa bankarnir að hafa 

aðgang að greiðslukerfum sem styðja við færslu fjármagns milli aðila. Greiðslukerfin eru 

því nokkurs konar hliðarafurð sem verður til vegna miðlunarhlutverks bankanna 

(Heffernan, 2005). Þau þurfa að geta sinnt færsluvísunum, skráningu og uppgjöri á 

fjármálamarkaði. Greiðslumiðlun snýr að miklu leyti um jöfnun (e. netting) á höfuðbók. 

Bankar jafna greiðslur viðskiptavina sinna á eigin höfuðbók með því að millifæra innlán á 

milli reikninga þeirra. Jöfnun á greiðslum milli banka fer fram í millibankagreiðslukerfum 

og felst í millifærslum á höfuðbók Seðlabankans. Alþjóðlegar færslur eru jafnaðar út á 

höfuðbókum stórra alþjóðlegra banka á viðskiptareikningum sem viðskiptabankarnir 

hafa hjá þeim (Matthews og Thomson, 2008).  
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Bankar nútímans hafa sérstaka stöðu á markaði því þeir sinna bæði greiðsluþjónustu 

og fjármálalegri milligöngu. Samþætting þessara tveggja þátta lækkar viðskiptakostnað 

og gerir þeim mögulegt að leysa vandamál vegna ósamhverfra upplýsinga á 

fjármálamörkuðum með hagkvæmari hætti en önnur fjármálafyrirtæki. Bankar geta 

safnað gríðarlegu magni upplýsinga um viðskiptavini sína í gegnum greiðslukerfin sem 

veitir þeim gott yfirlit yfir greiðsluflæði, og þannig geta þeir greint hegðunarmynstur og 

áhættusækni viðkomandi (Matthews og Thompson, 2008). Út frá þessu upplýsinganeti 

geta þeir verðlagt aðra tekjuskapandi þjónustuþætti. Þeir geta þannig nýtt sér stærðar- 

og breiddahagkvæmni til að halda niðri kostnaði sem leggst til við upplýsingaöflun, 

eftirlit og eftirfylgni. Með þessum hætti brúa þeir bilið á milli þeirra sem vilja spara og 

þeirra sem vilja fjárfesta og styðja þannig við skilvirka dreifingu fjármagns sem að öðrum 

kosti myndi ekki flæða frá sparifjáreigendum til fjárfestingaaðila.  

Bankar „nota efnahagsreikinginn“ til þess að umbreyta skammtímalánum yfir í 

langtímalán (e. maturity transformation), mörgum minni lánum yfir í eitt stórt (e. size 

transformation) og áhættulitlum innlánum yfir í áhættusöm útlán (e. risk 

transformation). Almenningur er óafvitandi dreginn inn í þessa umbreytingu í gegnum 

greiðslukerfin þar sem innlánsreikingar eru notaðir sem greiðslueining í viðskiptum um 

heim allan. Líkan Diamond og Dybvig lýsir því hvernig bankarnir tryggja lausafjárstöðu 

almennings með því að umbreyta illseljanlegum eignum yfir í auðseljanlegar með 

fjármálalegri milligöngu sinni. Óvissa gerir það að verkum að almenningur vill hafa 

aðgengi að fjármunum til þess að mæta óvæntum útgjöldum eða hagnaðartækifærum 

(Diamond og Dybvig, 1983). Peningar eru vaxtalausir, þungir í vöfum og eiga í hættu fyrir 

þjófnaði. Innlánsreikingar gera fólki kleift að geyma lausafé í bankanum sem þeir geta 

leyst út hvenær sem er. Innlánstrygginar veita innistæðueigendum ákveðið öryggi um 

endurgreiðslu ef til gjaldþrots viðkomandi banka kemur. Þó ber að varast að sú trygging 

er ekki fullkomin þar sem sú staða getur komið upp að eignir tryggingasjóðs duga ekki 

fyrir öllum kröfum ef á hana reynir  (Gylfi Magnússon, 2003).  

Til þess að geta tryggt seljanleika (e. liquidity) almennings þurfa bankarnir að viðhalda 

nokkuð stöðugum lausafjármassa. Samkvæmt lögmáli stórra talna (e. law of big 

numbers) mun breytileyki heildarútstreymis fjármagns minnka með aukningu 

bankainnistæða svo lengi sem fylgni millli lausafjárþarfar er ekki fullkominn. Það þýðir 
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einfaldlega að undir venjulegum kringumstæðum jafna innlagnir og úttektir hvort annað 

út að mestu leyti því bankarnir hafa fjölda viðskiptavina sem hafa mismunadi þarfir á 

hverjum tímapunkti (Diamond og Dybvig, 1986). Miðlunarhlutverk bankanna býr þannig 

til seljanleika fyrir neytendur en vegna tímaósamræmi milli eigna- og skuldahliðar þurfa 

bankarnir sjálfir á lausafjártryggingu að halda. Á hverjum tíma er virði innlána (skulda) 

minna en skammtímavirði útlána (eigna) og getur bankinn því ekki staðið skil á 

skulbindingum sínum ef þær væru allar innleystar á sama tíma (Wallace, 1996). 

Bankarnir eru skyldugir til að halda ákveðnu hlutfalli af útlánum í varasjóð, en 

bindiskildan er yfirleitt á bilinu 2%-10%. Ýmsar aðrar takmarkanir eru fyrir útlánagetu 

bankanna t.a.m. þurfa þeir að framfylgja eiginfjárreglum og uppfylla lausafjárskildu. Þeir 

eiga því aðeins fyrir broti af því fjármagni sem þeir lána út og kallast þessi starfsemi 

brotaforðakerfi (e. fractional reserve banking). Þetta skapar lausafjáráhættu fyrir 

bankanna og eru þeir því eðli máls samkvæmt viðkvæmir fyrir bankaáhlaupum. 

Bankarnir geta að einhverju leyti lækkað lausafjáráhættu með heildsölu lausafé á 

millibankamörkuðum en ef kerfisbundin lausafjárskortur skapast er það aðeins 

seðlabanki eða sambærileg stofun sem getur veitt lán til þrautavara (Ásgeir Jónsson, 

2004).  

Afleiðingar bankaáhlaupa geta verið mjög kostnaðarsamar fyrir hagkerfi þjóða og 

geta haft í för með sér röskun á fjármálastöðugleika með tilheyrandi vandkvæðum. 

Traust almennings til fjármálastofnanna er mikilvægur hlekkur í að viðhalda slíkum 

stöðugleika og eru innistæðutryggingar og þrautvaralán því einskonar öryggisventlar. Á 

sama tíma valda þeir bjögunaráhrifum þar freistnivandi myndast til meiri áhættusækni í 

útlánastarfsemi. Það skapar augljós vandamál ef bankarnir reikna með því að ríkið grípi 

inn í ef þeir lenda í greiðsluerfiðleikum með annaðhvort beinum eða óbeinum hætti. Ef 

slík aftenging verður á milli eigna- og skuldahliðar geta rangir hvatar myndast og skapað 

hættu fyrir fjármálakerfið ef bankarnir eru of kerfislega mikilvægir. Bankarnir sinna 

lykilhlutverki í greiðslukerfinu og verði þeir gjaldþrota getur það valdið meiriháttar 

erfiðleikum. Bönkum er ekki alltaf bjargað og er fall Leman Brothers gott dæmi um það. 

Ýmis þjóðhagsvarúðartæki hafa litið dagsisn ljós eftir hremmingar bankahrunsins 2008 

sem eiga meðal annars að koma í veg fyrir að bankarnir verði of stórir til að falla 

(OFSTAFA).  
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Væri hægt að útiloka áhættuna á bankaáhlaupum og þar með þörfina fyrir 

innlánatryggingum, reglugerðum og björgunaraðgerðum (e. bailouts) með því að skilda 

bankana til að tryggja skammtímaskuldir sínar, þ.e. innlán, með öruggum skammtíma 

eignum. Þetta hefur vakið hugmyndina um heildarforðakerfi sem felur í sér 100% 

bindiskyldu (e. narrow banking eða full-reserve banking). Diamond og Dybvig leiddu rök 

að því hvers vegna slíkt kerfi væri óákjósanlegt og í raun og veru hættulegt þar sem 

hlutverk bankanna í að skapa seljanleika í hagkerfinu myndi hliðrast til annara aðila utan 

bankakerfisins sem lúta ekki eins ströngum reglugerðum. Með því að loka fyrir þessa 

virkni bankanna myndi draga verulega úr framboði lausafjár sem síðan minnkar 

fjárfestingu og framkvæmdir og hefur velferðaminnkandi áhrif (Diamond og Dybvig, 

1986).  

2.2 Fjármálastöðugleiki 
Traust og skilvirk greiðslumiðlun er grunnur að heilbrigðri og öflugri fjármálaþjónustu og 

varðveislu fjármálastöðugleika. Óskilvirkni í greiðslumiðlun til að mynda vegna ólgu á 

markaði eða ófullnægjandi öryggis getur valdið meiri háttar röskun á fjármálakerfinu í 

heild og gæti hrundið af stað neikvæðum keðjuverkandi áhrifum í hagkerfinu. Innviðir 

samfélagsins, sama hvort verið er að tala um til dæmis fjármálainnviði, orkuveitur eða 

pípulagnir, eiga það sameiginlegt að það er ekki á almannavitorði hvernig þeir virka í 

smáatriðum en ef þeir bila hefur það áhrif á alla (Seðlabankinn, 2013). Kerfislega 

mikilvægir fjármálainnviðir, líkt og stórgreiðslukerfin og jöfnunarkerfin, eru einn þeirra 

þátta sem horft er til við mat á fjármálastöðugleika.  

Viðnámsþróttur fjármálainnviða Íslands var þrautreyndur í fjármálakreppunni 2008. 

Þegar íslensku  viðskiptabankarnir urðu gjaldþrota óttuðust kortasamsteypurnar, Visa og 

MasterCard, að bankarnir gætu ekki gert upp við færsluhirða sem þyrftu að standa skil á 

greiðslum til söluaðila. Í framhaldi af því hótuðu kortasamsteypurnar lokunaraðgerðum 

og afnámu íslensku krónuna sem uppgjörsmynt í alþjóðlegum kerfum sínum 

(Seðlabankinn, 2013). Þar sem debetkortakerfið var að fullu undir innlendri stjórn 

ógnaði þetta aðeins virkni kreditkorta og notkun debetkorta erlendis. Reiknistofu 

bankanna og Seðlabanka Íslands tókst að koma í veg fyrir lokun greiðslukortanna, svo 

almenningi var tryggður aðgangur að innistæðureikningum sínum og innlend og erlend 
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greiðslumiðlun hélst virk. Ef það hefði ekki tekist hefði það haft í för með sér enn 

afdrifaríkari afleiðingar en raun bar vitni (Friðrik Þór Snorrason, 2016).   

Hægt er að nefna fleiri dæmi um óskilvirkni í greiðslumiðlun sem geta valdið óróleika 

á markaði, til að mynda vegna greiðslusvika, greiðsluhindrana, greiðslustöðvunar, 

tæknilegra örðugleika eða ef tafir verða í framkvæmd greiðslna eða á uppgjöri. Ef slíkt 

kemur fyrir, þó atvikið vari ekki nema aðeins í skamma stund, getur það haft í för með 

sér víðtæka truflun á kerfinu. Mikilvægi öruggra greiðslukerfa er augljós og hefur þróun 

þess mikla þýðingu fyrir fjárhagslegan stöðugleika í hagkerfum þjóða sem og framleiðni í 

þjóðarbúskapnum. Þjóðarhagsmunir liggja að baki því að greiðslukerfið sé skilvirkt og að 

traust umgjörð sé til staðar á tímum óvissu og óróleika.   

2.3 Þróun greiðslumiðlunar 
Greiðslumiðlun er í grunninn færsla á verðmætum frá greiðanda til móttakanda. Sú 

grunnhugmynd hefur lítið breyst þrátt fyrir miklar tækniframfarir. Í upphafi byggði 

greiðslumiðlun á einföldum viðskiptaháttum, svo sem vöruskiptum þar sem menn skiptu 

á einni vöru fyrir aðra. Notast var við verðeiningar líkt og kúgildi eða álnir vaðmáls. Þar 

að auki bárust ýmsar erlendar myntir hingað til lands, til að mynda með  enskum og 

þýskum kaupmönnum. Íslensk króna var fyrst gefin út af Landssjóði árið 1885 eftir að 

Íslendingar höfðu fengið heimild til eigin seðlaútgáfu (Ásgeir Jónsson og Hersir 

Sigurgeirsson, 2014). Tékkar, sem ásamt reiðufé, voru lengi vel einn algengasti 

greiðslumiðillinn hér á landi heyra nú sögunni til. Viðskiptabankarnir þrír hafa hætt 

útgáfu og sölu ávísanahefta til einstaklinga og fyrirtækja og innlausn ávísana er ekki 

möguleg nema aðeins í undantekningartilvikum hjá Arion banka (Vilhjálmur A. 

Kjartansson, 2017). 

Innleiðing greiðslukorta á níunda og tíunda áratug síðustu aldar var bylting í 

greiðslumiðlun og jók til muna öryggi, skilvirkni og þægindi fyrir neytendur og fyrirtæki. Í 

dag fer stærsti hluti greiðslumiðlunar á Íslandi og í Evrópu fram með rafrænum hætti. 

Laun eru greidd með rafrænni millifærslu, reikningar og afborganir lána eru afgreidd í 

gegnum heimabankann og greitt er fyrir stærsta hluta einkaneyslunnar með 

greiðslukortum. Kostnaður við notkun greiðslukorta er hár enda eru það margir aðilar 

sem koma að hverri færslu. Því getur verið erfitt að gera sér grein fyrir því hver greiðir 

þjónustugjöldin fyrir notkun kortanna. Töluverðum hluta kostnaðarins er velt beint út í 
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vöruverð og lendir því ekki einungis á korthöfum heldur einnig þeim sem nota reiðufé í 

viðskiptum (Seðlabankinn, 2017). Í hvert sinn sem greiðslukort er notað er send 

færslubeiðni í gegnum færsluhirði sem er með samning við kortaútgefanda. 

Kortaútgefandinn miðlar heimildabeiðnum til banka neytandans sem veitir heimild til 

skuldfærslu ef nægir fjármunir eru til staðar. Greiðslan er þá send til færsluhirðisins sem 

gerir svo upp við söluaðilann sem neytandinn á í viðskiptum við. Þessu greiðsluferli er 

lýst á mynd 1. Færsluhirðar á Íslandi eru til dæmis Valitor, Borgun og Korta, en stærstu 

greiðslukortafyrirtækin eru Visa og Mastercard. Íslensku viðskiptabankarnir eru 

formlegir útgefendur greiðslukorta hér á landi á grundvelli útgáfuleyfa alþjóðlegu 

kortasamsteypanna.  

 

Mynd 1. Færsla við notkun greiðslukorta (Heimild: Seðlabanki Íslands, 2017) 

Með framþróun rafrænnar greiðslumiðlunar hefur notkun reiðufjár dregist verulega 

saman og er Ísland í hópi þeirra landa sem notar reiðufé minnst. Algengt er að skoða 

reiðufé í hlutfalli við verga landsframleiðslu til þess að bera saman notkun á milli landa 

yfir tíma. Reiðufjárhlutfallið á Íslandi árið 2015 nam 2,21% samanborið við 10,63% á 

evrusvæðinu. Hlutfallið er einnig lágt fyrir önnur Norðurlönd, til að mynda er það undir 

2% bæði í Noregi og Svíþjóð (Seðlabankinn, 2017). Þróun á hlutfalli milli reiðufjár- og 

greiðslukortanotkunar á árunum 2011-2016 á Íslandi er dregið fram á mynd 2. Þar má 

skýrt sjá að reiðufé í umferð hefur aukist nokkuð að nafnvirði á undanförnum árum. 

Hluti af því skýrist af auknum straumi ferðamanna, þar sem þeir nota gjarnan reiðufé til 

viðskipta.  
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Mynd 2. Hlutfall reiðufjár og greiðslukorta (Heimild: Seðlabanki Íslands, 2017) 

Á síðustu árum hafa komið fram ýmsar nýjungar á sviði greiðslumiðlunar um heim allan. 

Snertilausar greiðslur eru til að mynda nýjung í notkun greiðslukorta og fyrirtæki bjóða í 

auknum mæli upp á lausnir sem gera neytendum kleift að greiða fyrir vörur og þjónustu 

í gegnum farsíma. Verslun á netinu er einnig að aukast og samhliða því hafa komið fram 

nýjar netgreiðslulausnir. Fyrirtæki eins og Google og Apple eru að hasla sér völl á sviði 

greiðslumiðlunar og munu ef fram heldur sem horfir hafa mikil áhrif á framtíðarþróun 

(Seðlabankinn, 2013). Enn sem komið er hafa margar af þessum nýjungum á sviði 

greiðslumiðlunar ekki náð til sín stórum hluta markaðarins en margt bendir til þess að 

miklar breytingar séu í farvatninu. 

3 Lykilþættir breytinga á fjármálamarkaði 

Gríðarlegar framfarir hafa verið á fjártækni (e. fintech) á undanförnum árum sem munu 

gerbreyta fjármálamarkaði framtíðarinnar. Það er ekki aðeins tæknin sem er að breytast 

hratt, heldur er allt umhverfið í mótun meðal annars hvað varðar lög og reglugerðir. Auk 

þess eru kröfur neytenda til fjármálaþjónustu að breytast sem hefur haft mikil áhrif á 

hlutverk bankaútibúa.  

Fjártækni, breytingar á lögum og regluverki og auknar kröfur neytenda eru þeir þrír 

meginstraumar sem knýja áfram þær miklu breytingar sem eru að eiga sér stað í 

fjármálamarkaði. Þessir þættir skapa nýjan vettvang fyrir fjármálaþjónustu með 

þægindi, einfaldleika og hraða að leiðarljósi. Fyrstu tveir þættirnir snúa að 

framboðshliðinni á meðan sá síðastnefndi snýr að eftirspurnarhliðinni. Eftirspurnin er 

veigamikill þáttur í því að þessi þróun hefur farið á fullt skrið á síðustu árum (Jón Þór 
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Sturluson, 2018). Það sem hefur stutt við þessa þróun er gervigreind (e. Artificial 

Intelligence, AI) og sjálfvirknivæðing ferla (e. Robotic Process Automation, RPA), ásamt 

mikilli fjárfestingu í svokallaðri gagnagnótt (e. big data) og bálkakeðjutækni (e. 

blockchain technologies). Stóra byltingin er rétt að hefjast og gríðarleg 

samkeppnistækifæri eru að opnast. Samkeppnisforskotið felst í að samþætta stafræna 

tækni og fjármálaþjónustu og þannig veita viðskiptavininum bestu upplifunina (Fríða 

Jónsdóttir, 2018). Þjónustan verður ekki aðeins betri og ódýrari heldur einnig sérsniðnari 

að hverjum og einum. Samhliða þessari þróun verður að huga sérstaklega að öryggi og 

eftirliti, en nauðsynlegt er að nýjungar og ný tækni vaxi ekki á kostnað 

öryggissjónarmiða. Oft er talað um þessar hröðu og miklu framfarir í tækni sem „fjórðu 

iðnbyltinguna” þar sem samfélög og störf fólks eru að taka miklum breytingum og munu 

taka enn frekari breytingum á næstu árum (Ólafur Andri Ragnarsson, 2017).  

3.1 Kröfur neytenda 
Fyrsti þátturinn sem fjallað verður um eru auknar kröfur neytenda til fjármálaþjónustu 

og hvað liggur þeim að baki. Sú breyting hefur orðið á neytendamynstri að flestir eru 

nær alltaf nettengdir og snjallsíminn er innan seilingar öllum stundum. Aukin 

tækninotkun hefur sett mark sitt á væntingar viðskiptavina og hefur bankaþjónusta ekki 

farið varhluta af þeirri þróun. Neytendur kjósa í vaxandi mæli að nýta sér stafræna 

tækni til viðskipta og kalla eftir aðgengilegri og hraðari þjónustu (Birna Einarsdóttir, 

2017). Heimabankar voru til að mynda áður þjónustuauki við hefðbundna starfsemi en 

eru nú hluti af sjálfsagðri þjónustu.  

3.1.1 Aldamótakynslóðin 

Aldamótakynslóðin (e. millenials eða „Generation Y“) er hugtak sem á við um 

einstaklinga sem eru fæddir á árunum 1981-2000 (18-37 ára). Það sem einkennir þessa 

kynslóð er meðal annars mikil tæknikunnátta og er innkoma þessara einstaklinga á 

bankamarkaðinn að breyta eftirspurninni eftir bankaþjónustu hratt. Nýjar kröfur hinnar 

stafrænu kynslóðar snúa að því að þjónustan sé heilsteypt (e. seamless) og vill 

neytandinn geta keypt vöru og þjónustu hvenær sem er, af hverjum sem er og hvar sem 

hann er (European Banking Federation, 2015). Áhrif aldamótakynslóðarinnar hefur verið 

að aukast eftir því sem hún vex úr grasi og mun hún fljótlega telja um 75% af 

kaupendum bankaþjónustu (Björgvin Ingi Ólafsson, 2017). Bankar og fjármálafyrirtæki 



 

19 

hafa mætt kröfum aldamótakynslóðarinnar með auknum fjárfestingum í fjár- og 

upplýsingatækni. Þau kynslóðaskipti sem eru að eiga sér stað hafa verið stór 

áhrifaþáttur í aukinni áherslu á stafræna framtíð og munu næstu kynslóðir vafalaust 

setja enn meiri þrýsting á þá þróun.  

Viðamikil rannsókn var gerð í Bandaríkjunum árið 2013 sem kannaði innkomu 

aldamótakynslóðarinnar á ýmsa markaði. Samkvæmt niðurstöðum mun mestu áhrifa 

gæta í bankageiranum (Scratch, 2013). Rannsóknin tók þrjú ár og voru 10.000 

einstaklingar af aldamótakynslóðinni í úrtakinu. Samkvæmt skýrslunni var einn af 

hverjum þremur tilbúinn að skipta um banka á næstu 90 dögum. 53% aðspurðra fannst 

enginn munur vera á þeim banka sem viðkomandi var í viðskiptum við og öðrum 

bönkum. Þessar niðurstöður benda til þess að aldamótakynslóðin ber ekki mikið traust 

til bankanna og ekki virðist vera sterkt viðskiptasamband til staðar.  

Könnun sem framkvæmd var af KPMG árið 2017 styður við þessar niðurstöður en þar 

kemur meðal annars fram að tilhneiging einstaklinga af aldamótakynslóðinni til að vera í 

viðskiptum við fleiri en einn banka er að aukast (KPMG, 2017). Eftir því sem 

aldamótakynslóðin eldist eykst þörfin fyrir frekari fjármálaþjónustu líkt og að taka 

húsnæðislán eða fá aðstoð við uppbyggingu á eignasafni. Einstaklingarnir leita eftir 

besta samningnum óháð því hvaða banki býður upp á viðkomandi þjónustu og leita 

einnig til fyrirtækja sem að öllu jöfnu eru ekki í fjármálaviðskiptum (e. non-banks).  

3.1.2 Hlutverk bankaútibúa 

Þörfin fyrir hefðbundna banka og útibú verður æ óljósari. Útibúum fer sífellt fækkandi 

og horfur eru á enn frekari lokunum á komandi árum. Á sama tíma margfaldast 

heimsóknir í netbankann. Sjálfsafgreiðsla í gegnum netbanka hefur átt stóran þátt í 

hnignun útibúaneta þar sem hægt er að afgreiða flest erindi þar í gegn á þægilegan, 

öruggan og hraðvirkan hátt. Notkun takmarkast ekki við opnunartíma svo hægt er að 

nýta þjónustuna allan sólarhringinn, alla daga vikunnar. Hraðbankar veita nú einnig 

ýmsa þjónustu sem útibúin sinntu áður líkt og úttekt og innlögn á reiðufé og gjaldeyri.  

Útibúum banka er ekki eingöngu að fækka á Íslandi heldur er sú þróun í gangi víðast 

hvar í Evrópu. Á mynd 3 má samanburð á fjölda útibúa á hverja 100.000 íbúa í 

Danmörku, Finnlandi, Íslandi, Noregi og Svíþjóð á árunum 2004-2016 (The World Bank 

Group). Þar má sjá að það er leitni niður á við í öllum tilvikum en breytingin er mis 
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afdrifarík. Bankaútibú á hverja 100.000 íbúa á Íslandi árið 2004 voru 90,9 en höfðu 

fækkað niður í 35,6 árið 2016. Þrátt fyrir rúmlega 60% fækkun þá eru ennþá fleiri 

bankaútibú á hverja 100.000 íbúa hérlendis heldur en í öllum samanburðarlöndum.  

 

Mynd 3. Fjöldi bankaútibúa á hverja 100.00 íbúa (Heimild: The World Bank) 

Á sama tíma og útibúum fer fækkandi er starfsemin innan útibúanna að breytast. Hér 

áður fyrr mynduðust raðir í bönkunum um hver mánaðamót. Viðskiptavinir komu til að 

greiða reikninga, leysa út launaávísanir og almennt að sinna ýmsum bankaviðskiptum 

sem í dag er hægt að afgreiða með auðveldum hætti í gegnum netbanka, tölvupóst eða 

síma. Starfsfólk útibúanna sér nú aðallega um að veita viðskiptavinum ráðgjöf varðandi 

stærri ákvarðanir líkt og lántökur eða sparnað. Þörfin fyrir persónuleg samskipti og 

sérfræðiþjónustu er enn til staðar en eftirspurn eftir einfaldari afgreiðslu hefur 

snarminnkað. Áhersla bankaútibúa hefur því færst yfir á ráðgjafaþáttinn og 

endurspeglast það til dæmis í því að sífellt fleiri bankaútibú eru reiðufjárlaus 

(Landsbankinn, 2016).  

Hlutverk bankaútibúa er þannig að breytast hratt. Tæknin mun halda áfram að móta 

þjónustu banka og ekkert bendir til þess að lát verði á þeirri þróun. Með framþróun 

gervigreindarráðgjafar (e. Robo-Advisory) verða lána- og þjónustufulltrúar eflaust óþarfa 

milliliðir en það kann að þurfa að bíða þess að íslensk tungumálatækni verði almennari 

(Andrés Magnússon, 2017).  

3.2 Fjártækni 
Annar áhrifaþátturinn sem fjallað verður um í sambandi við breyttar aðstæður á 

fjármálamarkaði er fjártækni (e. fintech). Það er nokkuð ljóst að fjártækni hefur breytt 
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fjármálaumhverfinu verulega og varanlega. Fjártækni er mjög vítt hugtak og getur verið 

vandasamt að setja fram eina almenna skilgreiningu. Fjártækni er stundum lýst sem 

hjónabandi milli fjármála og tækni sem hefur leitt til fjölmargra nýjunga í 

fjármálaþjónustu (Schueffel, 2017). Með fjártækni er í rauninni átt við allar 

tækninýjungar og tölvulausnir er breyta starfsháttum á fjármálamarkaði. Fyrirtæki horfa 

fram á ný og áður óþekkt tækifæri til að skapa einfalt og traust stafrænt 

viðskiptasamband við neytendur. Þeir sex flokkar sem hafa verið mest áberandi á 

undanförnum árum eru:  

1. Greiðslumiðlun (e. Payments) 

2. Gervigreindarráðgjöf (e. Robo-Advisory og Personal Finance Management) 

3. Lánastarfsemi (e. Lending) 

4. Tryggingastarfsemi (e. Insurance) 

5. Stafræn bankastarfsemi (e. Digital banking)  

6. Bálkakeðjutækni og dulkóðaður rafeyrir (e. Blockchain and Cryptocurrency) 

Það sem er einkennandi fyrir alla þessa flokka er að þeir snerta viðskiptavininn beint og 

er það líklega helsta ástæða þess að miklar framfarir hafa verið á þessum sviðum. 

Greiðslumiðlun hefur verið hvað mest áberandi, þar sem slík þjónusta er notuð 

dagsdaglega (Fríða Jónsdóttir, 2018).  

3.2.1 Sundurþáttun fjármálaþjónustu 

Þróun fjártæknigeirans hefur fleygt fram á ógnarhraða og verða fjártæknilausnir sífellt 

sýnilegri og útbreiddari.  Á síðustu árum hafa fjölmörg fjártæknifyrirtæki sprottið upp 

sem bjóða upp á skilvirkari, ódýrari og/eða hagkvæmari fjármálaþjónustu en bankar. 

Neytendur og fyrirtæki hafa fleiri valkosti í fjármálaþjónustu en áður og þurfa ekki 

endilega að reiða sig á hefðbundinn banka eða fjármálafyrirtæki. Fjártæknifyrirtæki 

einbeita sér yfirleitt af mjög afmörkuðu sviði fjármálaþjónustu í stað þess að bjóða upp á 

alhliða þjónustuframboð og því er oft talað um að þau stuðli að sundurþáttun 

fjármálaþjónustu (e. unbundling of financial services). Þessir aðilar taka að sér 

hefðbunda starfsþætti banka í fjármálalegri milligöngu líkt og móttöku sparnaðar og 
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veitingu lána. Jafningjalán (e. Peer-2-Peer lending) og hópfjármögnun (e. crowdfunding) 

eru til að mynda dæmi um lánastarfsemi þar sem aðilar geta fengið aðgang að fjármagni 

í gegnum aðrar leiðir en banka.  

Með því að brjóta upp virðiskeðjuna er hægt að skapa nýjar og öðruvísi lausnir og 

þjónustu sem ógna tekjumódelum bankanna. Bankarnir eiga í hættu á að missa frá sér 

þjónustu sem áður skilaði þjónustutekjum en sitja upp með fastan kostnað vegna 

annarra þjónustuliða, en þeir hafa gríðarlega háan fastan kostnað vegna útibúaneta og 

greiðslukerfa (Ásgeir Jónsson, 2017). Hins vegar hefur fjártæknifyrirtækjum ekki enn 

tekist að ná verulegum markaðshluta af bönkum og stórum fjármálafyrirtækjum. Bankar 

hafa það forskot á nýja aðila á markaði að þeir hafa ákveðið stærðar- og 

breiddarhagræði. Þeir eru líka mun fjársterkari en þessir nýju aðilar og það sem 

mikilvægast er, þá hafa þeir hið óáþreifanlega traust viðskiptavinarins. Að jafnaði eru 

einstaklingar tregir til að breyta um banka, jafnvel þótt skiptikostnaður (e. switching 

cost) sé lágur. Fjártæknifyrirtækin eru á byrjunarreit hvað traust viðskiptavinarins varðar 

en það skiptir höfuðmáli þegar kemur að fjárhagsupplýsingum og bankaviðskiptum. 

Þrátt fyrir að hafa ekki náð almennilegri fótfestu hafa þau valdið sundurþáttun á 

fjármálaþjónustu og þannig komið byltingunni af stað og stuðlað að breyttum viðhorfum 

og væntingum almennings (Fríða Jónsdóttir, 2018). Í þessu samhengi er hægt að vitna í 

Rob Galaski, meðeiganda Deloitte í Kanada: „Fintechs have changed the basis of 

competition in financial services, but not the competitive landscape“ (Rob Galaski, 

2015). 

3.2.2 Samstarf fjártæknifyrirtækja og fjármálafyrirtækja 

Margir hverjir líta svo á að hefðbundnir bankar séu sofandi á verðinum og hafi ekki 

sveigjanleika til þess að aðlaga sig að nýjum stafrænum veruleika þar sem áhersla er á 

þægindi, öryggi og hraða. Í grein sem birt var í „the Economist” var bönkum lýst sem 

„the Kodaks of the 21st century” og var þá verið að vísa til þess að stjórnendur 

ljósmyndarisans Kodak áttuðu sig ekki á því fyrr en of seint að stafræn tækni myndi taka 

yfir starfsemi þeirra og að slíkt hið sama væri að gerast í bankageiranum (The 

Economist, 2016). Einkunnarorðið „Kodak Moment” fékk nýja merkingu , fór úr því að 

vera augnablik til að festa á filmu yfir í að lýsa því þegar dagar fyrirtækis eru taldir 

(Helena Pálsdóttir, 2017).  
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Það sem þeim lætur þó undir höfuð leggjast er að fjármálafyrirtæki hafa alla tíð verið 

í farabroddi þegar kemur að því að nýta sér tækninýjungar til þess að þróa vöruframboð, 

bæta þjónustu og auka hagkvæmni í rekstri. Þegar horft er til baka má glögglega sjá að 

bankar tileinkuðu sér snemma tölvutækni og hafa nýtt sér tækniframfarir til þess að 

styrkja þjónustuframboð sitt líkt og með tilkomu hraðbanka. Sama má segja um 

netbanka sem komu á sjónarsviðið samhliða því að nettengingar urðu almennar 

(Samtök Fjármálafyrirtækja, 2017). Tækni er hornsteinn fjármálastarfseminnar og hefur 

skapað hvað mesta framleiðni á undanförnum árum. Það er mjög mikilvægt fyrir banka 

að halda í við tækniframfarir og þær þjónustukröfur sem viðskiptavinir gera til 

fjármálaþjónustu þar sem þeir geta úrelst líkt og önnur fyrirtæki (Helena Pálsdóttir, 

2017).  

Evrópsku bankasamtökin (e. European Banking Federation, EBF) hafa lagt mikla 

áherslu á að fjármálafyrirtæki og fjártæknifyrirtæki vinni saman, því allra hagur felist í 

slíku samstarfi (European Banking Federation, 2015).  Til verða ákveðin samlegaðaráhrif 

þar sem hægt er að endurbæta þjónustuferla og bjóða upp á sérsniðnari vörur og 

þjónustu sem skilar sér í ánægðari viðskiptavinum (Friðrik Þór Snorrason, 2018). Bankar 

hafa stærðar- og breiddarhagkvæmni, traust viðskiptavinarins og sterka innviði á meðan 

fjártæknifyrirtækin hafa hraða, sveigjanleika og fókus (Bradley Leimer, 2015). 

Ávinningur bankanna felst meðal annars í því að þeir koma sinni vöru fyrr á markað 

vegna þess að þeir þurfa ekki að byggja hana upp frá grunni og/eða leggja í miklar 

fjárfestingar í rannsóknir og þróun.  

Í meginatriðum eru tvær tegundir af fjártæknifyrirtækum, þau sem kjósa að vera í 

samstarfi við hefðbundna banka og fjármálafyrirtæki, og þau sem kjósa að vera í 

samkeppni. Fjártæknifyrirtæki eru opnari en áður fyrir samstarfi við bankana 

(Accenture, 2016). Fjárfesting í fjártæknifyrirtækjum hefur aukist gríðarlega á 

undanförnum árum og nam fjárfestingin 28,5 milljörðum (e. billion) dollara á heimsvísu 

árið 2017  (KPMG, 2017). Einnig eru mörg dæmi um fjártæknifyrirtæki sem eru að veita 

bönkunum harða samkeppni. Fram að þessu hafa þau flest hver verið að einbeita sér að 

afmörkuðu sviði fjármálaþjónustu en eru nú að auka við þjónustuframboð sitt. Fyrsta 

bylgja fjártækni fólst í sundurþáttun fjármálaþjónustu en önnur bylgjan felst í raun í því 

að sundurþáttunin gengur til baka að einhverju leyti (Deloitte, 2018). 
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3.3 Breytingar á lögum og regluverki  
Þriðji þátturinn sem fjallað verður um og mun hafa mikil áhrif á breyttar aðstæður á 

fjármálamarkaði snýr að nýjum lögum og reglugerðum Evrópusambandsins, annars 

vegar hvað varðar greiðsluþjónustu og hinsvegar hvað varðar persónuvernd. Lögfræði er 

í eðli sínu íhaldssöm fræðigrein og getur það verið snúið að halda í við hraða 

tæknivæðingarinnar og breytt starfsumhverfi. Nauðsynlegt er að allir aðilar sem veita 

fjármálaþjónustu búi við sömu reglur og skyldur þegar það kemur að neytendavernd og 

gagnaöryggi þar sem keðjan er aldrei sterkari en veikasti hlekkurinn í þeim efnum.  

3.3.1 Ný tilskipun um greiðsluþjónustu 

Evrópusambandið hefur verið að taka markviss skref í átt að því að skapa einn 

samevrópskan markað í greiðslumiðlun. Það skapar mikinn ábata fyrir aðildarríki að 

greiðslumiðlun sé skilvirk, sama hvort  sem færslan er á milli landa eða innanlands. PSD1 

(Payment Service Directive 1) var fyrri tilskipun Evrópuþingsins og Evrópuráðsins um 

greiðsluþjónustu (nr. 2007/64/EB) og var innleidd á evrópska efnahagssvæðinu í 

nóvember 2009 en hún var ekki innleidd í íslenskan rétt fyrr en árið 2011. Vegna örra 

tækniframfara var tilskipunin tekin til endurskoðunar og þar að auki var þörf fyrir því að 

skapa nútímalegt regluverk sem tók mið af breyttu umhverfi greiðsluþjónustu. 

Fjártæknifyrirtæki stunda alla jafnan starfsemi sem er mun afmarkaðari en regluverkið 

tekur til og lúta þar af leiðandi ekki eins ströngum lögum, reglum og eftirliti líkt og 

bankar og fjármálafyrirtæki, sem gefur þeim meiri sveigjanleika til athafna. 

Þann 13. janúar 2018 var önnur tilskipun um greiðsluþjónustu, sem nefnist PSD2 

(Revised Payment Service Directive), innleidd á evrópska efnahagssvæðinu (nr. 

2015/2366). Hún byggir í grunninn á fyrri tilskipuninni en gildissvið hennar er öllu 

víðtækara. Hugtakið greiðsluþjónusta var útvíkkað og nær tilskipunin nú einnig til aðila 

sem starfa á markaði án þess að gildandi regluverk nái til starfseminnar sem 

greiðsluþjónustuveitandinn starfar í (Seðlabankinn, 2017). Þar með voru fleiri aðilar 

felldir undir gildissvið regluverksins og á það að tryggja að sömu reglur gildi um aðila 

sem veita sömu þjónustu (European Banking Federation, 2015). Þetta stuðlar að aukinni 

neytendavernd þar sem aðilar þurfa að uppfylla ákveðnar lágmarkskröfur um öryggi og 

eftirlit. 
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PSD2 mun koma til með að gerbreyta starfsumhverfi fjármálafyrirtækja í Evrópu og 

þar með talið á Íslandi. Ein veigamesta breytingin sem innleiðingin mun hafa í för með 

sér er að bankar eru skyldugir til að opna fyrir aðgengi þriðja aðila að innlánsreikningum 

viðskiptavina sinna. Þetta er oft kallað XS2A eða „Access to Accounts“. Fyrir þessu þurfa 

viðskiptavinir að gefa samþykki sitt og þriðji aðili hefur aðeins heimild til að nýta 

upplýsingarnar í samræmi við samþykkta notkun. Til þess að þetta geti farið fram með 

öruggum hætti þarf að uppfylla ákveðna tæknistaðla og mun tilskipunin því ekki taka 

gildi að fullu fyrr en 18 mánuðum eftir að þeir staðlar hafa verið samþykktir af 

framkvæmdstjórn Evrópusambandsins og Evrópuþinginu. Ekki er komin dagsetning á 

hvenær tilskipunin verður innleidd hér á landi, en vegna EES samningins þarf Ísland að 

taka upp allar tilskipanir og reglugerðir Evrópusambandsins sem snerta innri markaðinn1 

en allur gangur er á hversu hratt slík innleiðing á sér stað. Þó má gera ráð fyrir að 

tilskipunin verði innleidd í náinni framtíð. Meginmarkmið framkvæmdarstjórnar 

Evrópusambandsins með PSD2 er fjórþætt: 

Ø auka samkeppni í greiðsluþjónustu með því að auðvelda aðgengi nýrra aðila 
að markaðnum 

Ø efla og ýta undir nýsköpun sem bjóða upp á nýjar gerðir af þjónustu 

Ø auka neytendavernd og eignarhald neytenda á sínum gögnum  

Ø aukið öryggi í greiðslumiðlun 

PSD2 mun opna möguleika fyrir mun fleiri aðila en banka og fjármálafyrirtæki til að 

stunda greiðslumiðlun beint af innlánsreikningum og gæti tilskipunin því gert 

færsluhirða, sem og greiðslukortafyrirtæki, með öllu óþarfa. Þátttakendum á markaði 

mun fjölga, samkeppni aukast og þjónustuframboð verður fjölbreyttara. 

Samkeppnisumhverfið á fjármálamarkaði er að breytast hratt og í ljósi þess þurfa 

viðskiptabankar að endurskoða hlutverk sitt, framtíðarsýn og þá kjarnastarfsemi sem 

þeir munu sinna í virðiskeðju fjármálaþjónustu framtíðarinnar.  

                                                        

1 Lög um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993 
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3.3.2 PSD2 í aðalatriðum  

PSD2 skilgreinir tvo nýja leikendur í greiðsluþjónustu. Annars vegar eru það svokallaðir 

greiðsluvirkjendur (e. Payment Initiation Service Provider, PISP) sem eru aðilar sem 

mega framkvæma greiðslu beint af innlánsreikningi banka yfir á annan reikning fyrir 

hönd viðskiptavina, með þeirra samþykki. Fjármunir viðskiptavina verða aldrei undir 

vörslu greiðsluvirkjenda heldur sjá þeir aðeins um framkvæmd greiðslunnar, nema þeir 

hafi tiltæk starfsleyfi. Hinsvegar eru það upplýsingaþjónustuveitendur (e. Account 

Information Service Provider, AISP) sem eru aðilar sem mega safna saman 

fjárhagsupplýsingum um viðkomandi, með hans heimild, og nýta með ýmsum hætti. 

Fjárhagsupplýsingar geta til dæmis verið upplýsingar um stöðu reikninga, upplýsingar 

um viðskipti síðastliðna 90 daga eða færsluyfirlit viðkomandi. Þannig er verið að opna 

fyrir aðgengi þriðja aðila að innlánsreikningum fjármálastofnanna með samþykki 

viðkomandi viðskiptavinar.  

Enginn samningur þarf að vera til staðar á milli bankans og þjónustuveitandans, 

samþykki eiganda reikningsins dugar. Ennfremur má bankinn ekki innheimta nein 

viðbótargjöld af greiðsluvirkjanda né neytanda fyrir þessa þjónustu, nema slík gjöld séu 

þegar til staðar. Það er að segja, bankinn má ekki rukka hærra gjald sé færsla 

framkvæmd af greiðsluvirkjanda. Í nýlegri reglugerð Evrópusambandsins um 

millikortagjöld (e. Interchange Fee reguation, IFR) var meðal annars kveðið á um 

hámarksviðmið við innheimtu millikortagjalda2. Hámarksgjaldið fyrir debetkortafærslu 

er 0,2% af virði færslunnar og 0,3% ef kreditkort er notað (Seðlabankinn, 2017).  

PSD2 tilskipunin skapar sameiginlegan markað fyrir greiðsluþjónustu í Evrópu þar 

sem aðili sem aflar sér réttinda sem greiðsluvirkjandi eða upplýsingaþjónustuveitandi í 

einu landi fær réttindi innan alls evrópska efnahagssvæðisins og getur því veitt þjónustu 

hvar sem innan þess svæðis. Ljóst er að samkeppni í fjármálaþjónustu frá erlendum 

fyrirtækjum mun aukast á íslenskum fjármálamarkaði. Evrópska bankaeftirlitstofnunin 

(e. European Banking Authority, EBA) mun halda utan um miðlæga skrá yfir samþykkta 

greiðsluvirkjendur og upplýsingaþjónustuveitendur.  

                                                        

2 Færsluhirðir greiðir útgefanda greiðslukorta millikortagjald fyrir þjónustu sem útgefandi veitir 

söluaðila þegar greiðslukort er notað í viðskiptum.  
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3.3.3 Nýjar greiðslurásir  

PSD2 tilskipuninin mun opna fyrir ný tækifæri í greiðslumiðlun þar sem nýjar 

greiðslurásir verða til. Mögulegt verður að framkvæma greiðslur án þeirra milliliða sem 

greiðslukortin styðjast við. Eins og áður hefur komið fram mun tilskipunin skilgreina tvo 

nýja leikendur í greiðsluþjónustu, greiðsluvirkjendur og upplýsingaþjónustuveitendur. Þá 

geta fyrirtæki, bankar, sem og fjártækni- eða nýsköpunarfyrirtæki sótt um að verða slíkir 

aðilar og þróað ýmsar snjallar lausnir í kringum það. Í töflu 2 má sjá lista yfir fleiri 

hugsanlega aðila.  

Tafla 1: Listi yfir hugsanlega greiðsluvirkjendur og upplýsingaþjónustuveitendur (Tafla byggð á lista 
Accenture Payments, 2016) 

Hugsanlegir PISP/AISP 

• Samfélagsmiðlar (t.d. Facebook, Twitter, LinkedIn) 

• Tæknirisar (t.d. Google, Apple) 

• Hefðbundnir bankar (t.d. Arion banki, Landsbankinn, Íslandsbanki) 

• Samanburðarsíður (t.d. Comparethemarket.com, moneysupplymarket.com, 
Trivago) 

• Fjártæknifyrirtæki (t.d. PayPal, Transferwise) 

• Verslanir (t.d. Hagar, Festi, Costco) 

• Netverslanir (t.d. Amazon, Heimkaup, AliExpress) 

• Fjarskiptafyrirtæki (t.d. Vodafone, Nova, Síminn) 

Til að festa hendur á það hvernig þetta gæti litið út í framtíðinni er best að skoða dæmi, 

annars vegar fyrir greiðsluvirkjendur og hins vegar fyrir upplýsingaþjónustuveitendur. 

Verslun gæti sótt um réttindi sem greiðsluvirkjandi (PISP) og farið af stað við að þróa 

sitt eigið greiðslusmáforrit (app) sem að viðskiptavinurinn myndi sækja í símann sinn og 

nota til þess að greiða fyrir vörur og þjónustu í þessari sértæku verslun. Verslunin gæti 

þá framkvæmt færslur beint af innlánsreikningi viðskiptavinarins án þess að hún færi í 

gegnum færsluhirði eða kortaskemu. Greiðslurásin verður hagkvæmari og ýmis konar 

ávinningur skapast fyrir báða aðila. Verslunin gæti byggt upp stafrænt viðskiptasamband 

og boðið upp á ýmsa virðisaukandi þjónustu líkt og að senda kassakvittanir með hverri 

færslu eða sent viðskiptavininum tilboð á vörum sem byggist á neysluhegðun hans. 

Ávinningur viðskiptavinarins liggur í að losna undan ýmsum gjöldum sem fylgja notkun 
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greiðslukorta og aukin þægindi í greiðslumiðlun. Á mynd 4 sjáum við einfaldaða 

skýringarmynd af því hvernig greiðsluferlið gæti litið úr eftir innleiðingu á PSD2. 

 
Mynd 4. Greiðsluvirkjendur (Myndin er byggð á skýrslu Accenture Payment Services, 2016) 

Skoðum næst dæmi þar sem fyrirtæki hefur aflað sér réttinda sem 

upplýsingaþjónustuveitandi (AISP). Algengt er bæði hérlendis sem og annars staðar í 

Evrópu að einstaklingar og fyrirtæki eigi í viðskiptum við fleiri en einn banka. 

Upplýsingaþjónustuveitandi gæti búið til umhverfi þar sem hægt væri að hafa allar 

fjárhagsupplýsingar í sama smáforritinu eða í einum netbanka og þar með veitt 

viðskiptavinum heildaryfirsýn yfir fjármálin á einum stað. Þetta ferli er sett fram í 

skýringamynd 5. Möguleiki væri á að vinna enn frekar með þessi gögn, með samþykktri 

noktun, til að mynda að bjóða viðkomandi upp á áhugaverðar sparnaðarleiðir eða 

fjárfestingakosti sem henta honum að gefinni fjárhagsstöðu og eyðslumynstri. Enn 

fremur gæti upplýsingaþjónustuveitandinn fylgst með hvort hagstæðari húsnæðislán 

séu í boði á markaði en neytandinn hefur og lagt til endurfjármögnun, ef betri kjör 

bjóðast. Endalausir möguleikar standa til boða.  
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Mynd 5. Upplýsingaþjónustuveitendur (Myndin er byggð á skýrslu Accenture Payment Services, 2016) 

Hægt er að afla sér réttinda bæði sem greiðsluvirkjandi og upplýsingaþjónustuveitandi 

og bjóða þannig upp á þjónustu sem er samtvinnuð af þeim dæmum sem hér að framan 

voru tekin. Það gæti þróast á þá leið að þjónustuveitandinn verður einskonar 

fjármálamiðstöð þar sem einstaklingur getur sinnt öllum sínum fjármálum. Sænska 

fyrirtækið Tink og breska fyrirtækið Monzo standa framarlega í þessari þróun og mjög 

áhugavert er að kynna sér viðskiptamódel þeirra en ekki verður farið nánar út í það í 

þessari ritgerð.   

3.3.4 APIs og opin bankastarfsemi (e. Open banking) 

Tilkoma PDS2 mun, sem fyrr segir, gera nýjum aðilum öðrum en fjármálafyrirtækjum 

kleift að stunda greiðslumiðlun beint af innlánsreikningum bankanna með samþykki 

viðskiptavinarins. Gallinn er sá að það er í höndum hvers banka fyrir sig hvernig þeir 

veita þriðja aðila aðgengi að innlánskerfum sínum. Fjölmargar tæknilegar hindranir geta 

staðið í vegi fyrir því að allt gangi sem skyldi. Með hliðsjón af þessu ákváðu bresk 

stjórnvöld að setja á laggirnar stefnu um opna bankastarfsemi sem hefur það að 

markmiði að auðvelda deilingu gagna milli ótengdra aðila á fjármálamarkaði (Friðrik Þór 

Snorrason, 2017b). Með þessu voru búin til svokölluð opin stöðluð þjónustu- og 

gagnaskil eða á tæknimáli API (e. Application Programm Interface). Þessir tæknistaðlar 

eiga að tryggja örugga auðkenningu og öryggi í framkvæmd greiðslna og miðlun 

fjárhagsupplýsinga. Í mjög einfölduðu máli þá flytur API tiltekin stöðluð skilaboð á milli 
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forrita og flytur þannig gögn eða þjónustu á milli þeirra, til dæmis skilaboð um það 

hvernig þú sækir upplýsingar um reikninga, hvernig þú framkvæmir greiðslur af 

reikningum eða annað slíkt (Friðrik Þór Snorrason, 2017b). Þessi tækniskil einfalda 

samvinnu á milli  ótengdra aðila og opna þannig fyrir tækifæri til nýsköpunar og þróunar 

stafrænna viðskiptamódela. Eigandi innlánsreiknings sem veitir þriðja aðila heimild fyrir 

aðgangi ætti því að geta gert það án mikillar fyrirhafnar eða þröskulda.  

Þessi stefna breskra stjórnvalda styður við markmið PSD2 tilskipunarinnar. Opin 

bankastarfsemi tryggir öryggi í framkvæmd greiðslna og miðlun fjárhagsupplýsinga sem 

leggja ber til grundvallar greiðslumiðlunar. Ennfremur einfaldar það aðgengi nýrra 

þátttakenda á markaði og ýtir þar með undir samkeppni í greiðsluþjónustu sem er eitt af 

meginmarkmiðum greiðsluþjónustutilskipunarinnar. API er grundvöllur þess að þjónusta 

greiðsluvirkjanda (PISP) og upplýsingaþjónustuveitenda (AISP) sé möguleg. 

3.3.5 Ný reglugerð um persónuvernd (GDPR) 

Landslagið á fjármálamarkaði er að breytast hratt og huga þarf sérstaklega að þeim 

persónuverndar vandamálum sem geta fylgt í kjölfarið. Það verða til ákveðin fórnarskipti 

milli nýsköpunar og öryggis í þeirri miklu byltingu sem framundan er. Ef vel á að vera 

þarf að vera taktur á milli þróunar í starfsemi og eftirliti og gæta þarf að nýsköpun og 

öryggi fari saman. Finna þarf jafnvægi á milli þess að skapa frjótt umhverfi sem hvetur til 

nýsköpunar og á sama tíma gæta þess að öryggi auðkenna og gagna sé tryggt (Fríða 

Jónsdóttir, 2018). Nýsköpun og aukin samkeppni leiðir til fjölbreyttara 

þjónustuframboðs og sér til þess að neytendur fái betri, öruggari og hraðvirkari lausnir á 

sviði fjármálaþjónustu. Hins vegar ef lausnirnar eru ekki öruggar getur það haft 

alvarlegar afleiðingar í för með sér þar sem fjárhagsupplýsingar eru viðkvæmar fyrir 

flesta, ef ekki alla, óháð efnahag.  Ríkir hagsmunir eru í húfi svo mikilvægt er að öryggi sé 

tryggt með öllum úrræðum. 

Ný reglugerð um persónuvernd, sem kallast GDPR (General Data Protection 

Regulation), munu taka gildi þann 25. maí 2018 á evrópska efnahagssvæðinu. Líkt og 

með nýju greiðsluþjónustutilskipunina (PSD2) er ekki ljóst hvenær reglugerðin verður 

tekin upp hérlendis á grundvelli aðildar Íslands að EES samningnum. 

Persónuverndarreglugerðin stuðlar að aukinni neytendavernd þar sem einstaklingurinn 

fær aukið vald yfir sínum eigin gögnum. Með reglugerðinni verða settar mun ítarlegri 
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skyldur á fyrirtæki sem vinna með persónuupplýsingar. Þau tilgreina meðal annars hvað 

má gera við upplýsingarnar, hverjum má afhenda þær og hvernig skal varðveita þær 

(Landsbankinn, 2017). Til persónuupplýsinga teljast meðal annars fjárhagsupplýsingar 

og með GDPR mun eignarhald á þeim færast frá bönkum yfir til einstaklinganna sjálfra. 

Munu þeir því stjórna alfarið aðgengi fyrirtækja að eigin upplýsingum og geta einnig 

afturkallað slík samþykki og farið fram á að gögnum verði eytt úr gagnagrunnum (Birna 

Einarsdóttir, 2017). 

4 Ávinningur vegna PSD2 

PSD2 tilskipunin mun í rauninni aðskilja framleiðslu og dreifingu fjármálaþjónustu, líkt 

og gerðist með fjarskiptamarkaðinn á tíunda áratug síðustu aldar. Ríkisreknu 

símafyrirtækin misstu markaðshlutdeild þegar nýir aðilar komu á markað, vöruframboð 

jókst og verð lækkaði mikið (RB Reiknistofa Bankanna, 2017). Samhliða því fleygði 

tækninni fram og snjallsímar urðu smá saman almennir. Opnun fjarskiptamarkaðarins 

breytti samskiptum einstaklinga og getur opnun fjármálamarkaðarins í kjölfar PSD2 því 

breytt fjárhagslegri hegðun þeirra (Helena Pálsdóttir, 2017). Í nýrri tilskipun liggja bæði 

tækifæri og ógnanir fyrir aðila sem þurfa að meta stöðu sína á markaði og endurskoða 

hlutverk sitt í virðiskeðju fjármálaþjónustu.  

4.1 Aukin samkeppni og nýsköpun 
Þær aðgangshindranir sem löngum hafa haldið aftur af samkeppni á greiðslumarkaði 

munu hverfa í kjölfar PSD2. Gera má ráð fyrir fjölgun þátttakenda á vettvangi 

greiðslumiðlunar. Samkeppni við hefðbunda bankastarfsemi mun skila sér í fjölbreyttara 

þjónustuframboði til hagsbóta fyrir neytendur og fyrirtæki. Eitt af yfirlýstum 

markmiðum Evrópusambandsins með PSD2 er að efla og ýta undir nýsköpun í 

greiðsluþjónustu og þannig gera greiðslumiðlun auðveldari, hraðari og ódýrari. Með 

tiltölulega einföldum hætti er hægt að  lækka þjónustugjöld og í sumum tilfellum er 

jafnvel hægt að fella þau alveg niður til að mynda með fækkun milliliða í 

fjármagnsviðskiptum. 
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Á síðustu árum hafa komið fram margar nýjungar í greiðslulausnum og fer 

greiðslumiðlun í vaxandi mæli fram á netinu eða í gegnum farsíma. Stækkandi hlutdeild 

netverslunar hefur aukið eftirspurn eftir einfaldari netgreiðsluaðferðum. Einnig hafa 

nýjungar í notkun greiðslukorta komið fram líkt og með snertilausum greiðslum. Krafa er 

gerð um hraða og örugga millifærslu og ætla má að fleiri nýjungar muni líta dagsins ljós í 

nánustu framtíð. 

4.2 Aukin neytendavernd og eignarhald á gögnum 
Fjártæknibyltingunni hefur oft verið líkt við lýðræðisvæðingu á fjármálaþjónustu og mun 

PSD2 og GDPR ýta enn frekar undir þá þróun. Í dag stjórna bankar aðgengi að 

viðskiptagögnum en eftir innleiðingu bæði PSD2 og GDPR munu viðskiptavinir fá 

eignarhald yfir sínum persónugögnum, þar með talið fjárhagsgögnum, og öðlast þar af 

leiðandi aukið vald yfir eigin fjármálum. Það kann að hljóma mótsagnakennt að 

tilsskipun sem opnar á flæði upplýsinga auki neytendavernd en vinnsla 

persónuupplýsinga þarf að uppfylla kröfur GDPR um persónuvernd og gagnaöryggi.   

4.3 Öryggi 
Svikastarfsemi hefur fylgt öllum tegundum greiðslumiðla, peningar falsaðir, tékkar 

falsaðir eða innistæðulausir og misnotkun kredit- og debitkorta svo eitthvað sé nefnt. 

Tilraunir til að verjast svikastarfsemi hafa orðið hvati til nýsköpunar á sviði 

greiðslumiðlunar og öryggismála og hafa skipað stóran þátt í þeirri þróun sem hefur 

verið á greiðsluháttum í gegnum tíðina. Misnotkun á greiðslukortum er mikið vandamál 

alls staðar í heiminum og kostar fjármálakerfið háar upphæðir. Árið 2017 jókst 

kortamisnotkun í Bretlandi um 9% frá fyrra ári sem er langt umfram aukningu á 

kortaveltu (Financial Fraud Action UK, 2017). Eitt af markmiðum PSD2 er að bregðast við 

þessari misnotkun með hertari öryggisreglum í greiðslumiðlun. Allir 

greiðsluþjónustuveitendur munu þurfa að uppfylla svokallaða RTS tæknistaðla (e. 

Regulatory Technical Standards) sem marka stefnu um öryggi rafrænnar 

greiðslumiðlunar og draga þannig úr hættu á svikum. Þessir staðlar voru samþykktir 13. 

mars síðastliðinn en bankar og fjármálafyrirtæki hafa 18 mánaða aðlögunartíma áður en 

þeir taka fullt gildi, þar eða í september 2019 (European Commission, 2018). RTS 

staðlarnir kveða meðal annars á um sterka auðkenningu viðskiptavina (e. strong 

customer authentication) við framkvæmd rafrænna greiðslna. Krafa er gerð um að 
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neytandinn sannreyni auðkenni sitt með fjölþátta auðkenningu (Stella Thoris, 2017). 

Þetta byggir á því að minnsta kosti tveir þættir vottunar séu til staðar (European 

Commission, 2017): 

Ø Eitthvað sem notandinn veit til dæmis PIN númer, lykilorð eða kóði sem 
sendur er í símann 

Ø Eitthvað sem notann hefur til dæmis sími, auðkennislykill eða kort 

Ø Eitthvað sem notandinn er til dæmis fingrafar, andlitsgreining (e. facial 
recognition) eða raddgreining 

5 Ógnanir vegna PSD2 

Með innkomu nýrra þátttakenda munu bankar og fjármálafyrirtæki þurfa að aðlaga sig 

að breyttu rekstarumhverfi. Miklar áskoranir eru fyrir bankastofnanir sem standa 

frammi fyrir því að viðskiptamódel þeirra taki umskiptum í kjölfar opnun 

fjármálamarkaðarins. Núverandi tekjugrunnur bankanna byggir aðallega á vaxtatekjum 

og þóknunartekjum. Til þess að verða ekki undir í samkeppni er mikilvægt að setja 

viðskiptavininn í brennidepil og búa til ný módel og sem byggja á vinnslu og notkun 

gagna. Í gögnunum búa mikil verðmæti og hægt er að nýta þau til að veita 

viðskiptavininum persónulegri og sérsniðnari þjónustu. Færslan er í rauninni frá 

dreifstýrðu kerfi sem byggist á stóru útibúaneti og starfsfólki yfir í miðstýrt kerfi sem 

byggist á gögnum (Björvin Ingi Ólafsson, 2017).  

5.1 Áhrif á tekjur viðskiptabanka 
Spár sérfræðinga um áhrif PSD2 á tekjustofna bankanna eru ólíkar eins og þær eru 

margar. Ráðgjafafyrirtækið McKinsey and Company telur að þeir bankar sem nýti sér 

tækifæri reglugerðarbreytingarinnar geti aukið tekjur sínar um 10% en ef ekkert er 

brugðist við gætu tekjur minnkað um allt að 35% (Birna Einarsdóttir, 2017). 

Hugbúnaðarframleiðandinn Sopra Banking metur það sem svo að tekjur bankanna 

munu dragast saman um 25% á næstu árum, en þeir sem haldi rétt á spöðunum geti 

unnið það tap að einhverju leyti tilbaka (Sopra Banking Software, 2017). Þeir spá fyrir 

um að færslu- og þóknunargjöld verði fyrir hvað mestum þrýstingi og muni lækka 

heildartekjur um 20%. Áhrifin verða ekki eins mikil á vaxtatekjur en talið er þó að þær 
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muni lækka um allt að 5% þar sem neytendur geta snúið sér til annarra aðila sem bjóða 

betri lánakjör. Á sama tíma opnast fyrir nýja tekjustrauma þó ólíklegt sé að þeir muni 

vega upp það tap sem er tilkomið vegna ofangreindra liða. Þessar tölur eru byggðar á 

greiningu á tekjustreymi hefðbundins banka í dag og geta áhrifin því verið mismunandi 

eftir aðgerðaáætlunum hvers og eins. 

  

Mynd 6. Áhrif PSD2 á tekjur bankanna samkvæmt Sopra Banking  

Ef við heimfærum þetta yfir á Ísland þá voru rekstartekjur viðskiptabankanna þriggja 

samtals um það bil 151 milljarðar króna árið 2017. Ef spá Sopra Banking reynist rétt 

munu tekjur bankanna dragast saman um 30-37 milljarða árlega sem yrði verulegt 

tekjutap (Ársreikningar Arion banka, Landsbankans og Íslandsbanka, 2018).  

Það er ómögulegt að segja til um að svo stöddu hver þróunin verður en nokkuð ljóst 

er að að öllu óbreyttu munu bankarnir þurfa að horfast í augu við tekjumissi vegna 

ýmissa tekjustofna sem áður skiluðu frekar stöðugum tekjum. Áhrif PSD2 

reglugerðarinnar fer að mestu leyti eftir því hvernig bankarnir bregðast við breyttum 

aðstæðum. 

5.2 Samband við viðskiptavini 
Eðli fjármálaþjónustu er að taka stakkaskiptum og munu bankar ekki einungis vera í 

samkeppni við aðra banka, heldur alla sem hafa aflað sér réttinda sem 

greiðsluvirkjendur og/eða upplýsingaþjónustuveitendur. Bankarnir hafa þó ákveðið 

samkeppnisforskot á nýja aðila en nánar verður fjallað um það í samkeppniskaflanum 

hér á eftir (kafli 6).  

Nýir þátttakendur á markaði geta stillt sér upp sem millilið á milli banka og hinna 

endanlegu notenda þjónustunnar. Bankarnir eiga þá í hættu að fjarlægjast viðskiptavini 
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sína og að viðskiptasambandinu sé stýrt algjörlega af þriðja aðila sem verður hinn nýi 

snertipunktur viðskiptavinarins. Jafnvel má ímynda sér að neytendur kjósa að nýta sér 

þjónustu nýrra aðila þar sem þeir geta sinnt öllum sínum bankaviðskiptum á einum stað. 

Viðskiptavinur kemur mögulega aldrei til með að opna netbanka bankans lengur, heldur 

notar aðeins netbankann hjá þessum ákveðna þjónustuveitanda og vörumerki bankans 

birtist notandanum aldrei. Bankinn er þá komin í vonda stöðu sem einskonar 

geymsluhólf fyrir verðmæti sem skapar lítinn virðisauka fyrir viðskiptavini (Friðrik Þór 

Snorrason, 2017c). Ekkert stendur þó í vegi fyrir því að bankarnir þrói áfram sínar 

netbanka- og farsímagreiðslulausnir í átt að því að vera nokkurs konar fjármálamiðstöð 

eins og var lýst hér að framan. Aftur á móti er ólíklegt að bankarnir bjóði upp á aðra 

þjónustu en sína eigin hvað varðar bankaviðskipti og er því tækifæri fyrir nýja 

þátttakendur að markaðssetja sig sem óháðan þriðja aðila (Friðrik Þór Snorrason, 

2017e). 

5.3 Netárásir 
Magn persónuupplýsinga eykst stöðugt og þar með verðmæti þeirra, sem gerir rafrænar 

gagnageymslur að freistandi skotmarki fyrir tölvuþrjóta (Hildigunnur Hafsteinsdóttir, 

2017). Netárásum fer fjölgandi og því er mikilvægt að persónuupplýsingar og 

fjárhagsupplýsingar séu varðveittar á öruggan hátt. Netógnanir eru vaxandi 

áhættuþáttur í nútímaatvinnurekstri og nauðsynlegt er að fyrirtæki geri viðeigandi 

ráðstafanir. Viðbúnaður gegn slíkum árásum er jafn mikilvægur fyrir stóran banka og 

lítið fjártæknifyrirtæki þar sem gríðarlegir hagsmunir geta legið að baki. Ófullnægjandi 

öryggi getur valdið keðjuverkandi áhrifum milli þátttakenda og markaða. Alvarleg 

rekstarfrávik geta jafnvel raskað fjármálastöðugleika, einkum ef árásunum er beint að 

kerfislega mikilvægum fjármálainnviðum (Seðlabankinn, 2015).  

Mikilvægt er að fjártæknibyltingin leiði ekki til aukinnar hættu fyrir neytendur. Ríkar 

kröfur eru gerðar um öryggisvarnir og skiptir samvinna fjármálafyrirtækja, 

fjártæknifyrirtækja og fjármálaeftirlits vegna netöryggismála því höfuðmáli (Samtök 

fjármálafyrirtækja, 2015). Í júlí 2016 voru lög um net- og upplýsingaöryggi innleidd á 

evrópska efnahagssvæðinu (NIS-tilskipunin) en tilgangur þeirra er að auðvelda og stuðla 

að stefnu samstarfi aðildarríkja við alvarlegum netógnunum. Internetið þekkir engin 
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landamæri og því ganga netógnir þvert á þau og þurfa aðildarríki því að samræma 

viðbrögð og vinna saman í baráttunni gegn slíkri ógn (Stella Thoris, 2017).  

6 Samkeppnisumhverfi á fjármálamarkaði 

Lög um fjármálafyrirtæki tryggðu bönkunum löngum einkarétt á fjárhagsgögnum 

viðskiptavina, sem veitti þeim sterka sérstöðu á markaði (Friðrik Þór Snorrason, 2017a). 

Með því að veita aðgengi að greiðslukerfum sínum geta þeir safnað upplýsingum um 

einstaklinga og öðlast yfirlit yfir viðskiptasögu þeirra. Út frá þessu upplýsinganeti er 

síðan hægt að leggja mat á greiðslugetu og áhættu í viðskiptum og þannig verðleggja lán 

og aðra tekjuskapandi þjónustuþætti. Kostnaðargreiningar í nágrannalöndum okkar sýna 

fram á að afnot að greiðslukerfum sé undirverðlagður þjónustuþáttur, enda búi mikil 

verðmæti í þeim gögnum sem að baki liggja.  

Grundvallarbreytingar verða á viðskiptabankastarfsemi þegar þeir verða skyldugir til 

að veita þriðja aðila aðgang að þessum gögnum. Því er nokkuð ljóst að þótt PSD2 fjalli 

um greiðsluþjónustu mun áhrifa þeirra gæta í víðtækara samhengi, í raun er verið að 

móta framtíð fjármálaþjónustu með opnun fjármálamarkaða (Friðrik Þór Snorrason, 

2017d). Einsýnt er að samkeppni muni aukast á næstu árum. Opnun 

fjármálamarkaðarins verður til þess að samkeppnisumhverfið verður mun 

margslungnara og flóknara en áður hefur þekkst.  

6.1 Verðmæti gagna 
Gífurlegt magn gagna er til í heiminum og því hefur verið haldið fram að gögn séu 

verðmætustu auðlindir hagkerfisins í dag. Þær upplýsingar sem hægt er að vinna úr 

gögnum eru lykilbreytan í þróun fjármálaþjónustu. Þessar upplýsingar geta skipt sköpum 

í að ná samkeppnisforskoti þar sem þær gera fyrirtækjum kleift að þekkja 

viðskiptavininn og hans þarfir afar vel og bjóða þannig upp á persónulegri og sérsniðnari 

þjónustu. Góð gögn eru grundvöllur fyrir sjálfvirknivæðingar ferla og gervigreindar, sem 

hefur verið að ryðja sér til rúms á fjármálamarkaði sem og í öðrum atvinnugreinum.  

Tæknirisar á borð við Google, Apple, Facebook og Amazon (oft talað um GAFA) eru 

einstaklega góð í að meðhöndla gögn og nýta þau til virðissköpunar. Þeir hafa verið að 
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taka markviss skref í átt að því að koma inn á fjármálamarkaðinn og bjóða nú þegar upp 

á nýjar leiðir í greiðsluþjónustu og lánveitingum. Hér má nefna vefverslunina 

Amazon.com sem hefur náð miklum árangri í útbreiðslu greiðslumiðlunar með Amazon 

Payments og á sviði útlána með Amazon lending. Á einu ári (júní 2016-2017) lánuðu þeir 

einn milljarð dollara sem samsvarar rúmlega 100 milljörðum íslenskra króna (Friðrik Þór 

Snorrason, 2017a). Einnig hafa komið á sjónarsviðið greiðslulausnir eins og Ali Pay, 

Google Wallet og Apple Pay.  

Það er yfirlýst stefna tæknirisanna að ætla sér lengra inn á fjármálamarkaðinn. 

Financial Innovation Now eru samtök sem stofnuð voru af Amazon, Apple, Google, Intuit 

og PayPal. Markmið þeirra er að nútímavæða viðskiptahætti. Þau vilja gera 

fjármálaþjónustu aðgengilegri, öruggari og á viðráðanlegra verði fyrir alla. Samtökin tala 

meðal annars fyrir því að greiðsluþjónusta sé óháð bönkum, greiðslukortafyrirtækjum 

og færsluhirðum (Financial Innovation Now, e.d.).  

Í ljósi breyttra aðstæðna á fjármálamarkaði eru fjölmargar bankastofnanir þegar 

byrjaðar að endurskoða sín viðskiptamódel og móta nýja framtíðarsýn sem byggir á 

vinnslu og notkun gagna þar sem ýmsir núverandi tekjustofnar eru undir þrýstingi. Það 

getur þó verið erfitt fyrir fjármálafyrirtæki að keppa á grundvelli gagna þar sem þeir hafa 

ekki aðgang að sömu raunupplýsingum og stóru netrisarnir. Google veit hverju þú leitar 

að, Facebook veit hverju þú deilir og hvað þú líkar við og Amazon veit hvað þú kaupir, 

þessi fyrirtæki hafa aðgang að gríðarlegu magni persónuupplýsinga (Friðrik Þór 

Snorrason, 2017a). Neytendum finnst alla jafna ekkert athugavert við að samþykkja 

skilmála frá Apple eða Google jafnvel án þess að lesa þá í gegn. Á hinn bóginn ef banki 

eða tryggingafélag myndi vilja að neytendur skrifuðu undir sama samning hjá þeim er 

líklegt að flestir yrðu ósáttir og finnast það mjög óviðeigandi (Fríða Jónsdóttir, 2018). 

Stóru tæknirisarnir eru í raunverulegri aðstöðu til þess að taka til sín stóra sneið af 

fjármálamarkaðinum og geta haft mikil áhrif á hefðbundin viðskiptamódel bankanna. 

Minni fjártæknifyrirtæki hafa ekki náð til sín stórum hluta markaðarins en ólíkt þeim 

hafa tæknirisarnir upplýsingar, stærðina, þeir eru fjársterkir og hafa margir hverjir þegar 

sótt um bankaleyfi. PSD2 reglugerðin mun greiða fyrir aðgengi þeirra að 

fjármálamarkaði. Þessi fyrirtæki eru hinir nýju leikmenn á sviðinu sem fjármálafyrirtækin 

ættu að vera að horfa til (Fríða Jónsdóttir, 2018). Tæknirisarnir byggja sín 
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viðskiptamódel á „bigtech“ ekki „fintech“ og þar liggur einnig stór munur á 

samkeppnishæfni. „Bigtech“ snýst um að nýta gagnagnótt (e. big data), ýmsar 

skýjalausnir og viðskiptavinamiðaðar gervigreindarlausnir til þess að ná 

samkeppnisforskoti.  

6.2 Allir sitja við sama borð  
Eitt af markmiðum greiðsluþjónustulaganna (PSD2) og persónuverndarlaganna (GDPR) 

er að jafna út samkeppnisstöðu aðila á greiðslumarkaði (Samtök Fjármálafyrirtækja, 

2017). Löggjöfin á að tryggja jafna framkvæmd innan Evrópusambandsins þannig að allir 

sem veita sömu þjónustu þurfa fylgja sömu reglum og uppfylla sama eftirlit. Það kann að 

hljóma fjarstæðukennt að íslenskir bankar eða minni fjármálafyrirtæki séu 

samkeppnishæf við tæknirisana en raunin er sú að á sama tíma og bankar þurfa að opna 

fyrir aðgengi að innlánsreikningum sínum þurfa tæknirisarnir einnig að opna fyrir 

aðgengi að þeim persónuupplýsinum sem þeir geyma (Friðrik Þór Snorrason, 2017a). Þar 

sem neytendur fá eignarhald yfir sínum gögnum á grundvelli GDPR reglugerðarinnar 

geta þeir krafið bankana um fjárhagsgögn og flutt til nýrra greiðsluþjónustuveitanda líkt 

og áðurnefndra tæknirisa, sem hafa sótt um tiltæk starfsleyfi. Á sama hátt geta 

neytendur krafið netrisana um þau gögn sem þeir búa yfir og flutt þau til bankans.  

6.3 Samkeppni í greiðslumiðlun 
Notkun rafrænnar greiðslumiðlunnar nýtur vaxandi vinsælda meðal almennings en 

hefur þó ekki enn náð að velta hefðbundnum greiðslumiðlum úr sessi. Margar 

farsímagreiðslulausnir hafa litið dagsins ljós en slík forrit gera neytendum kleift að 

greiða eða fá greitt í gegnum símann. Verðmæti einstakra tegunda vex eftir því sem 

fleiri nota lausnina og því er mikil samkeppni um að ná útbreiðslu (Seðlabankinn, 2017).  

Hér að neðan verður farið stuttlega yfir samstarfsverkefni markaðsaðila á 

Norðurlöndunum við þróun greiðslusmáforrita.  

6.3.1 Swish í Svíþjóð 

Farsímagreiðslulausnin Swish var samstarfsverkefni sjö banka í Svíþjóð og kom á markað 

í desember 2012. Rúmlega 50% Svía nota smáforritið í dag, sem samsvarar um 5 

milljónum notenda. Lausnin býður upp á að framkvæma greiðslur á ódýran, einfaldan og 

öruggan hátt. Neytendur greiða ekkert fyrir notkun smáforritsins og þurfa einungis 
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símanúmer viðkomandi aðila sem þeir ætla að millifæra á til að framkvæma greiðslu. 

Hægt er að nota forritið til millifærslu milli einstaklinga en einnig er hægt að nota það til 

að greiða fyrir vörur og þjónustu í verslunum og netverslunum (Brunet, 2017).  

6.3.2 MobilePay í Danmörku 

MobilePay er greiðslulausn sem Danske Bank, stærsti banki Norðurlandanna, kynnti í 

maí 2013. Þeir voru fyrstir á markað og náðu hraðri útbreiðslu þar sem hægt er að 

tengja lausnina við greiðslukort frá hvaða banka sem er í Danmörku. Viðskiptavinir 

annarra banka geta því einnig notað smáforritið. Um 3,6 milljónir Dana nota lausnina en 

mikil samkeppni var á þessum markaði áður en sameinast var um eina lausn. Helsti 

samkeppnisaðilinn var Swipp, sem að danskir bankar, að undanskildum Danske Bank, 

stofnuðu árið 2014. Á einu ári höfðu þeir náð einni milljón notenda og um 28 þúsund 

verslanir tóku við Swipp greiðslum sem voru álíka margar verslanir og MobilePay hafði 

náð á þremur árum. Í október 2016 ákváðu fyrirtækin tvö að sameinast um eina lausn 

og varð MobilePay fyrir valinu þar sem vörumerkið var talið sterkara (Friðrik Þór 

Snorrason, 2017c). 

6.3.3 Vipps í Noregi 

Þróunin í Noregi var ekki ólík því sem gerðist í Danmörku. DNB ASA, stærsti banki 

Noregs, setti smágreiðsluforritð Vipps á markað árið 2015. Líkt og með MobilePay gátu 

viðskiptavinir allra banka í Noregi tengt greiðslukort sín við lausnina og notað 

smáforritið þó þeir væru ekki í viðskiptum við DNB ASA. Vipps var eitt af mörgum 

smágreiðsluforritum á markaðnum í Noregi, en í febrúar 2017 ákváðu norsku bankarnir 

að sameinast um þá lausn (Friðrik Þór Snorrason, 2017c).  

6.3.4 Staðan á Íslandi 

Að framangreindu má ráða að Íslendingar sitja frekar aftarlega á merinni í þessari þróun. 

Viðskiptabankarnir þrír á Íslandi og ýmsir aðrir markaðsaðilar hafa hver um sig þróað 

smáforrit þar sem viðskiptavinir geta nálgast yfirlit yfir fjárhagsstöðu, framkvæmt 

greiðslur, sótt um yfirdáttarlán og annað slíkt. Margar lausnir eru á markaði líkt og Aur, 

Kass, SíminnPay, Pei og núna nýlega Kvitt. Sem stendur er ekkert eitt smáforrit ráðandi 

og er hörð samkeppni um útbreiðslu. Eins og kom fram hér að framan hafa bankar í 

Svíþjóð, Danmörku og Noregi samþætt aðgerðir sínar þvert á fjármálakerfið og eru 
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þannig að byggja upp vörumerki sem neytendur treysta og þekkja. Það gefur auga leið 

að á Íslandi eru alltof mörg fyrirtæki á litlum markaði og líklegt að aðeins eitt muni 

standa eftir í lokin. Hvati Norrænu bankanna til að snúa saman bökum voru 

fyrirsjáanlegar breytingar á greiðslumarkaði í kjölfar innleiðingar PSD2. Með því að 

sameinast um eina lausn geta bankarnir hagrætt og eflt samkeppnishæfni sína til 

framtíðar. Þetta er eitt skref bankanna í því að  búa sig undir alþjóðlega samkeppni á 

sviði greiðsluþjónustu og skapa sér betri stöðu gagnvart tæknirisunum.  

Samkeppni á greiðslumarkaði frá erlendum fyrirtækjum mun aukast enn frekar á 

íslenskum fjármálamarkaði í kjölfar innleiðingar PSD2. Telja má að ekki líði á löngu þar til 

nýir þátttakendur, líkt og Google og Amazon, sæki fram og nái til sín einhverjum hluta 

greiðslumiðlunar á Íslandi. Þó svo að greiðslumiðlun sé ekki endilega að skila miklum 

tekjum til bankanna þá er hún ákveðinn grunnur að tengslum þeirra við viðskiptavini og 

gerir bankanum kleift að bjóða upp á aðra þjónustu sem skilar tekjum. Þegar nýir 

leikmenn fara að geta stundað greiðslumiðlun beint af innlánsreikningum eiga bankarnir 

í hættu á að missa frá sér aðra tekjuskapandi þjónustu (Danmarks Nationalbank, 2016). 

Ástæða þess að íslensk fyrirtæki hafa ekki sameinast um eina lausn, að norrænni 

fyrirmynd, liggur í samkeppnisrétti. Á Íslandi þarf að sækja um samþykki hjá 

Samkeppniseftirlitinu fyrir samstarfi samkeppnisaðila en á Norðurlöndunum er það á 

ábyrgð fyrirtækjanna sjálfra að ákveða hvort samstarfið skaði samkeppni  (Friðrik Þór 

Snorrason, 2018). Það getur verið mjög tímafrekt að fá undanþágur hjá 

Samkeppniseftirlitinu en þó er mikilvægt að gætt sé að reglum samkeppnisréttarins. 

Finna þarf ákveðin mörk milli samstarfs og samkeppni á sviði greiðslumiðlunar. Samstarf 

gerir markaðsaðilum kleift að njóta stærðarhagkvæmni til dæmis hvað varðar 

samnýtingu á tækni- og hugbúnaðarlausnum. Ávinningur þess er meðal annars lækkun 

rekstrarkostnaðar og dreifing áhættu. Samkeppni aftur á móti eflir nýsköpun sem skilar 

sér í skilvirkari, hagkvæmari eða ódýrari lausnum til neytenda og fyrirtækja (Friðrik Þór 

Snorrason og Jón Helgi Einarsson, 2018).   

6.3.5 Kostnaðarlaus greiðsluþjónusta 

Hingað til hafa þær nýjungar í greiðslulausnum sem sprottið hafa fram á sjónarsviðið á 

Íslandi og víða annars staðar í Evrópu ýmist verið byggðar ofan á grunnlausnir 

fjármálafyrirtækja eða byggt á undirliggjandi kortakerfum (Friðrik Þór Snorrasson, 
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2017e). Það þýðir í raun að hefðbundin virkni greiðslukorta teygist yfir í farsíma til að 

framkvæma greiðslur. Neytendur borga því færslugjöld eins og af öðrum 

greiðslukortafærslum. Yfirleitt er engin auka þóknun tekin fyrir greiðsluna ef debetkort 

er tengt við greiðslulausnina en þóknun er tekin ef notast er við kreditkort og miðast 

hún við upphæð hverrar færslu. Í einstaka tilfellum er hægt að greiða versluninni beint 

en það er aðeins mögulegt ef viðkomandi verslun hefur þar til gerðan viðbótarbúnað til 

að taka á móti færslunni (Friðrik Þór Snorrason, 2017e). 

Gríðarleg samkeppnistækifæri eru að opnast með innleiðingu PSD2 og mun bankinn 

þurfa að bregðast við markaðssókn nýrra aðila. Margir telja að þróunin verði á þann veg 

að greiðsluþjónusta verði neytendum að kostnaðarlausu vegna samkeppnisþrýstings. 

Aðilar munu að öllum líkindum keppa í formi gagnavinnslu sem skapar virði í alls 

óskyldum rekstri frekar heldur en að treysta á tekjur af færslu- og þóknunargjöldum. 

Máltækið „ef þú ert ekki að borga fyrir vöruna, þá ert þú varan“ er mjög viðeigandi í 

þessu samhengi þar sem ekki er ólíklegt að auglýsingar muni birtast með greiðsluyfirliti 

eða kvittunum í staðinn. 

7 Hversu tilbúnir eru þátttakendur fyrir komandi breytingar? 

Eru þær breytingar sem eru að eiga sér stað á fjármálamarkaði í raun jafn 

umfangsmiklar og spáð hefur verið fyrir um? Fjártæknifyrirtæki hafa ekki náð til sín 

stórum markaðshluta og ekki er enn að sjá að áhrif greiðsluþjónustutilskipunarinnar á 

viðskiptabankastarfsemi sé að gæta í miklum mæli þó svo hún hafi tekið gildi 13. janúar 

síðastliðinn. Mikið er rætt um hugsanleg áhrif PSD2 en eflaust fáir sem hafa orðið varir 

við miklar breytingar. Skoðum þetta nánar. 

7.1 Hversu tilbúnir eru neytendur fyrir komandi breytingar?  
Í rauninni er það eftirspurnin sem keyrir áfram breytingu á fjármálamarkaði. Tæknin er 

til staðar og regluverkið fylgir fast á eftir en velji neytendur að halda sig við hefðbunda 

banka munu áhrif tilskipunarinnar ekki verða jafn byltingakennd og ritað hefur verið um 

(Hjálmar Stefán Brynjólfsson, 2018). PSD2 gerir nýjum aðilum kleift að koma inn á 

markað en það er áskorun fyrir þá að vinna sér inn traust neytenda. Traust er 
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nauðsynlegt þegar kemur að meðhöndlun viðkvæmra fjárhagsupplýsinga og hafa 

hefðbundnir bankar því töluvert forskot en þurfa að vinna hörðum höndum að viðhalda 

því.  

Í könnun sem var unnin af Strategy&3 árið 2016 kom fram að 88% neytenda notast 

nú þegar við greiðsluþjónustulausn sem ekki var á vegum þess banka sem viðkomandi 

átti í viðskiptum við, líkt og PayPal eða Sofort. 85% töldu að öryggi þessara lausna væri 

„mikið“ eða „mjög mikið“ og 82% svarenda voru „sammála“ eða „mjög sammála“ því að 

tæknirisar líkt og Amazon gætu framkvæmt greiðslur á jafn áreiðanlegan og öruggan 

hátt og bankinn þeirra. Í stuttu máli var niðurstaðan sú að upp að vissu marki hefur 

þriðji aðili þegar unnið sér inn traust viðskiptavinarins í greiðsluþjónustu (Strategy&, 

2016). 

Íslendingar eru almennt mjög tæknivæddir og er Ísland til að mynda í 16. sæti á lista 

the World Economic Forum yfir tæknivæddustu lönd heiminum (The Wold Economic 

Forum, 2016). Greiðslumiðlun hér á landi einkennist af háu hlutfalli rafrænnar 

greiðslumiðlunnar og lágu hlutfalli reiðufjár miðað við flest önnur þróuð lönd 

(Seðlabankinn, 2016). Því má leiða líkur að því að Íslendingar séu móttækilegir fyrir 

aukinni tæknivæðingu bankaþjónustu. 

7.2 Hversu tilbúnir eru bankar fyrir komandi breytingar?  
Mikil óvissa ríkir í evrópska bankageiranum um þessar mundir. Í fyrrnefndri könnun 

Stategy& var viðhorf 30 leiðandi banka í Evrópu til PSD2 kannað. 88% töldu að 

tilskipunin myndi hafa áhrif á starfsemi þeirra og 84% sáu fram á að þurfa að gera 

stefnumótandi breytingar á starfsemi sinni. Þeir höfðu þó ekki sett fram neina skýra 

viðbragðsáætlun þar sem umfang og afleiðingar tilskipunarinnar voru óljósar (Strategy&, 

2016). 

Á fyrri hluta árs 2017, eða nokkrum mánuðum fyrir innleiðingu laganna, gerði PWC 

könnun á afstöðu banka til PSD2. Í úrtakinu voru 39 bankar í sautján löndum í Evrópu. 

Þegar könnunin var framkvæmd voru 94% af þeim bönkum sem tóku þátt farnir að huga 

að aðgerðaráætlun til að mæta breytingum vegna PSD2. 38% voru enn á greiningastigi, 

þar sem þeir voru að skoða hvaða áhrif PSD2 myndi hafa á viðskiptamódel þeirra og 
                                                        

3 Stefnuráðgjafafyrirtæki (e. strategy consulting business) undir Pricewaterhouse Coopers (PWC) 
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hvar þeir vilja staðsetja sig í virðiskeðjunni (e. market positioning). 47% voru komnir 

stiginu lengra og farnir að hanna lausnir í kringum þá stöðu á markaði sem þeir vilja vera 

á. Aðeins 9% aðspurðra voru komnir á lokastigið sem felst í að hrinda áætlunum í 

framkvæmd (Price Waterhouse Cooper, 2017). 

Eins og áður kom fram miðast gildistaka PSD2 við 13. janúar 2018 en innleiðing 

laganna hefur þó seinkað af ýmsum ástæðum. Tímalína reglugerðarinnar hefur verið 

nokkuð á ráfi þar sem ekki er hægt að krefja bankanna um að afhenda gögn til þriðja 

aðila fyrr en hægt er tryggja öryggi í framkvæmd greiðslna og miðlun 

fjárhagsupplýsinga. Þar til nýlega var óljóst hvenær lokauppköst að öryggisstöðlunum 

yrðu samþykkt en gildistaka þeirra miðast við 18 mánuðum frá samþykki. Bankarnir 

munu þurfa að vera tilbúnir að opna fyrir aðgengi að gögnum sínum í september 2019. 

13. janúar er því fyrst og fremst táknræn dagsetning þar sem bundinn var endir á þá 

einokun sem bankarnir höfðu á gögnum viðskiptavina sinna (Hjálmar Stefán 

Brynjólfsson, 2018). Bankarnir þurfa að nýta vel þann aðlögunartíma sem eftir er til að 

efla samkeppnishæfni sína til framtíðar. Mögulega er of snemmt að segja til um hver 

áhrif PSD2 verða þar sem ákveðið millibilsástand er á þessum tímapunkti.  

Margir hljóta að spyrja sig hvenær PSD2 tilskipunin öðlist gildi á Íslandi (Hjálmar 

Stefán Brynjólfsson, 2018). Evrópureglugerðir eru innleiddar í íslenskan rétt á grundvelli 

aðildar Íslands að EES samningnum en ýmsar tafir geta orðið á. Innleiðing laga er miklu 

meira en bara þýðingavinna, en frestist það um of getur það sett íslensk fyrirtæki í verri 

stöðu. Þar sem innleiðing laganna hefur ekki komið að fullu til framkvæmda í Evrópu 

dregur það ekki endilega úr samkeppnishæfni sem stendur. 

Aftur á móti þegar til innleiðingarinnar kemur getur hallað virkilega á íslensku 

viðskiptabankana. Ríkið á Íslandsbanka og Landsbankann að fullu og 13% hlut í Arion 

banka og getur það valdið því að bankarnir séu ekki jafn vel í stakk búnir að bregðast við 

þeim áskorunum sem framundan eru. Greiðsluvirkjendur og upplýsinga-

þjónustuveitendur sem hafa fengið starfsleyfi í einu landi innan EES fá einnig starfsleyfi í 

öllum aðildarríkjum og þar með talið á Íslandi. Erlendir bankar og alþjóðlegir tæknirisar 

eiga þá möguleika á að sækja fram á íslenskum fjármálamarkaði og veita ríkisreknu 

bönkunum harða samkeppni. Setja má spurningamerki við opinbert eignarhald 

bankanna á umbrotatímum sem þessum.  
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8 Lokaorð og umræður 

8.1 Framtíðarsýn 
Fríða Jónsdóttir, ráðgjafi frá Deloitte í London, benti á það á morgunverðafundi um 

Fintech í febrúar 2018 að með PSD2 sé bankaþjónusta í raun að fara í gegnum 

breytingar eins og flugfélögin fóru í gegnum þegar samanburðarsíður líkt og Dohop og 

Skyskanner komu á markað. Það er orðið mun algengara að leita að flugi í gegnum slíkar 

síður heldur en að fletta upp flugi hjá ákveðnu flugfélagi. Með hjálp 

samanburðarsíðanna er hægt að finna það flug sem er ódýrast eða fer á hentugasta 

tímanum en minna máli skiptir hvaða flugfélag það er sem flýgur. Slíkt hið sama mun 

gerast með bankaþjónustu. Með samanburðarsíðum eða markaðstorgum verður hægt 

að finna ódýrasta lánið eða bestu sparnaðarleiðina sem hentar viðkomandi óháð því 

hvaða fjármálafyrirtæki býður upp á þá lausn (Fríða Jónsdóttir, 2018).  

Að auki bendir Fríða á að til framtíðar snýst samkeppnishæfni bankanna ekki um að 

vera með besta smáforritið. Tækninni hefur fleygt fram á gríðarlegum hraða, til að 

mynda hefur nettenging farið frá því að vera aðgengileg á vinnustöðum og heimilum yfir 

í að vera aðgengileg í vasa hvers og eins, hvar sem hann er staddur. Því er ekki er ráðlegt 

að ætla að ekkert taki við af snjallsímum og smáforritum. Kröfur 

aldamótakynslóðarinnar hafa þrýst á aukna tækniþróun í bankageiranum og mun 

innkoma næstu kynslóða eflaust þyngja róðurinn. Neytendur eru orðnir þreyttir á að 

vera með fjöldann allan af smáforritum til að mynda greiðsluöppum en með framþróun 

gervigreindar verður eflaust hægt að einfalda viðmót slíkra forrita.  

Auðveldlega er hægt að gleyma sér í spám um framtíðina og ómögulegt er að segja til 

um hvernig þróunin verður. Þó má ekki gleyma því að margar af þeim lausnum sem fram 

hafa komið í greiðsluþjónustu á síðustu árum hafa ekki náð til sín stórum hluta 

markaðarins og enn sem komið er hafa netrisarnir ekki valdið neinum alvarlegum usla.  

8.2 Samantekt  
Í breyttu landsslagi á fjármálamarkaði liggja bæði tækifæri og ógnanir fyrir starfsemi 

bankanna. Það er í raun ekki valkostur fyrir þá að vera óbreyttir því þá eiga þeir í hættu 

á að missa frá sér virðisskapandi þjónustuþætti og fjarlægjast viðskiptavininn. 
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Þrýstingurinn kemur bæði frá framboðshlið og eftirspurnarhlið á markaði. Aukin 

tækninotkun neytenda og sú kynslóðaskipting sem er að eiga sér stað hefur ýtt 

bönkunum í átt að stafrænni framtíð. Aukið framboð fjártæknilausna hefur skilað sér í 

fjölbreyttari þjónustu fyrir neytendur og fyrirtæki. Ekki hefur staðið mikil ógn af 

fjártæknifyrirtækjum fyrir starfsemi viðskiptabankanna enda mætti í raun segja að 

bankarnir hafi snúið vörn í sókn með því að nýta sér þá kosti sem felast í fjártækni. PSD2 

aftur á móti mun valda grundvallarbreytingum á viðskiptabankastarfsemi að því leytinu 

til að þeir verða skyldugir til að veita þriðja aðila aðgang að gögnum sem þeir höfuð áður 

ákveðna einokun á. Þessi gögn hafa ávallt verið  verið mikilvægur hluti af hefðbundinni 

bankastarfsemi, nokkurskonar grunnpípa bankakerfisins. 

Spennandi verður að fylgjast með þróun greiðsluþjónustu á næstu árum. Friðrik Þór 

Snorrason, forstjóri Reiknistofu bankanna, setti upp fjórar sviðsmyndir af hugsanlegri 

framþróun á Íslandi á næstu árum sem sjá má á mynd 7 (Friðrik Þór Snorrason, 2017c). 

Hann nálgast breytingu á fjármálamarkaði út frá tveimur víddum. Annarsvegar hvort 

samkeppni á markaði verði innlend eða alþjóðleg og hinsvegar hvort nýjir aðilar koma 

inn á markað eða ekki.  

 

 

Mynd 7: Fjórar sviðsmyndir af framtíðarþróun (Heimild: Reiknistofa Bankanna) 

 



 

46 

1. Óbreytt ástand: Greiðslumiðlun og greiðsluþjónusta eins og við þekkjum hana í 

dag og núverandi leikmenn verða allsráðandi líkt og viðskiptabankar, 

kortaskemur og færsluhirðar. 

2. Opinn innlendur markaður: Innlend fjártæknifyrirtæki, fjarskiptafyrirtæki, 

verslunarkeðjur o.s.frv. fara að hasla sér völl á greiðslumarkaði. Þessi þróun er 

þegar byrjuð og mun PSD2 ýta enn frekar undir það.  

3. Opinn alþjóðlegur markaður: Erlend fjártæknifyrirtæki, netverslanir og 

tæknirisar fara að veita greiðsluþjónustu á alþjóðavísu. Þessi fyrirtæki munu að 

öllum líkindum koma inn á íslenskan markað á næstu þrem til fjórum árum og 

eflaust taka til sín einhvern hluta greiðslumiðlunar.  

4. Stórir alþjóðlegir bankar: Ólíkleg sviðsmynd þar sem ekki er gert ráð fyrir opnun 

fjármálamarkaðarins.  

Stóru tæknirisarnir hafa alla burði til að taka til sín stóra sneið af fjármálamarkaðinum 

og eru þeir aðilar sem viðskiptabankar ættu að vera að fylgjast með. Google, Apple, 

Facebook og Amazon hafa þegar kynnt sínar greiðslulausnir og hafa margir af þessum 

aðilum sótt um bankaleyfi. Því má telja að þeir muni sækja á fleiri markaði en 

greiðslumarkaðinn og verða fyrirferðamiklir í fjármálaþjónustu framtíðarinnar.  

Sama hver þróunin verður mun alltaf vera eftirspurn eftir því miðlunarhlutverki sem 

bankinn sinnir í hagkerfinu, þar eða tengja saman þá sem vilja spara og þá sem vilja taka 

lán. Opin bankastarfsemi veldur því að fleiri aðilar en bankar geta sinnt þessu hlutverki. 

Eins og Bill Gates sagði árið 1994 „Banking is necessary, banks are not“. Líklega má þó 

fullyrða að bankar verði ekki óþarfir, að minnsta kosti svo lengi sem þeir sitji ekki 

aðgerðalausir. Það verða alltaf einhverjar fjármálaafurðir sem nýjir þátttakendur geta 

ekki og vilja ekki bjóða upp á því það er ekki hagkvæmt fyrir þá. Bankarnir hafa mikla 

reynslu og þekkingu til að byggja á til að takast á við framtíðina. Hlutverk þeirra í 

virðiskeðjunni mun þó líklega taka miklum breytingum og starfsemi þeirra vera gjörólík 

því sem við þekkjum í dag.  
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