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leiðsögn og góðar ábendingar við gerð ritgerðarinnar. Einnig vil ég þakka Birni Má 

Ólafssyni og Maríu Jóhannesdóttur Petersen fyrir yfirlestur og gagnlegar ábendingar. 
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Útdráttur 

Greiðslumiðlun er ein af undirstöðum viðskipta, án hennar geta viðskipti ekki átt sér stað. 

Greiðslumiðlun getur tekið á sig mismunandi form, allt frá því að vera reiðufé, yfir í 

rafrænar lausnir á borð við millifærslur eða greiðslukort. Miklar breytingar eru nú á 

markaði greiðslumiðlunar og gæti svo farið að reiðufé, ein elsta greiðslumiðlun 

nútímasamfélags líði undir lok. 

Reiðufé hefur í gegnum tíðina gegnt veigamiklu hlutverki í viðskiptum. Einfaldleikinn 

sem fylgir reiðufé hefur tryggt stöðu þess á markaði greiðslumiðlunar í gegnum aldirnar. 

Ýmsar tækniþróanir, þá sérstaklega á seinni árum, hafa sótt að reiðufé sem þó stendur 

enn. Hlutfall peninga í formi seðla og myntar er nú einungis um 5-10% af öllum peningum 

í heiminum. Stærsti hluti peninga eru rafrænar innistæður. Eftirspurn eftir reiðufé dróst 

mikið saman við tilkomu kredit- og debetkorta og er nú spurningin hvort enn frekari 

samdráttur verði nú þar sem markaður greiðslumiðlunar er að gangast undir miklar 

breytingar með tilkomu fjártækni og opnunar bankakerfisins. Mun reiðufé eins og við 

þekkjum það í dag, seðlar og myntir, hverfa eða mun það taka á sig aðra mynd og hvernig 

mun það hafa áhrif á það fjármálakerfi sem við þekkjum í dag? 
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1  Inngangur 

Allt frá upphafi hins siðmenntaða manns hafa viðskipti fylgt mannkyninu. Maðurinn hefur 

skipst á vörum og þjónustu hvor við annan og er það ein af grundvallarforsendum 

framþróunar samfélagsins. Í gegnum tíðina hafa viðskipti tekið á sig mismunandi form. 

Áður fyrr voru vöruskipti algeng á meðan í seinni tíð hefur verið stuðst við notkun peninga. 

Peningar hafa tekið á sig ýmis form allt frá fisk og salti yfir í seðla og myntir. Hér áður voru 

seðlar í raun ávísun sem hægt var að skipta út fyrir góðmálm á borð við gull. Nú liggur 

verðmæti þeirra oftast í því að eitthvað tiltekið yfirvald ákveður og ábyrgist að 

peningurinn sé einhvers virði. Langt um stærsti hluti viðskipta í nútíma hagkerfi fara ekki 

lengur fram með reiðufé heldur er stuðst við rafræna greiðslumiðlun. Greiðslumiðlanir 

standa nú frammi fyrir umfangsmestu breytingum á markaðinum í langan tíma. Opnað 

hefur verið á markað greiðslumiðlunar sem mun leiða til þess að fyrirtæki sem meðal 

annars sérhæfa sig í tækni eða fjártækni munu geta veitt bönkum samkeppni. Það er því 

ekki bara greiðslumiðlun sem er að breytast heldur einnig fjármálaþjónustan sem við 

þekkjum í dag. 

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara spurningum á borð við: Hver verða áhrif 

fjártækninýjunga á framtíð greiðslumiðla? Munu fjártækninýjungar geta leyst reiðufé 

endanlega af hólmi? Hvernig mun fjármálaþjónusta breytast við opnun markaðs 

greiðslumiðlunar? 

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru að nú þegar eru þær aðstæður til staðar á Íslandi 

að nánast reiðufjárlaust samfélag væri vel raunhæft. Aftur á móti verður að teljast ólíklegt 

að á næstu árum muni reiðufé hverfa alfarið. Sá greiðslumiðill sem efnilegastur er til þess 

að taka við af reiðufé er rafeyrir sem byggir á bálkakeðjutækninni og væri gefinn út af 

seðlabönkum. Enn er of mörgum spurningum ósvarað um áhrif seðlabankarafeyris á 

hagkerfið svo ekki er útlit fyrir að seðlabankar veiti almenningi aðgengi að slíkum rafeyri 

á næstu árum. Framtíð reiðufjár er einnig í höndum framtíðar greiðslumiðlunar. Miklar 

breytingar eru nú á þeim markaði og er líklegt að þær breytingar hafi áhrif á framtíð 

greiðslumiðla ásamt því að hafa áhrif á þá fjármálaþjónustu sem við þekkjum í dag. 
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Ritgerðin samanstendur af sex hlutum. Í fyrsta hluta er fjallað almennt um 

greiðslumiðla, saga þeirra skoðuð og hlutverk Seðlabankans gagnvart greiðslumiðlun 

tekin fyrir. Í öðrum hluta verður fjallað sérstaklega um greiðslumiðilinn reiðufjár, kosti 

hans og galla og hvernig hægt væri að takmarka aðgengi að honum verði það talið 

æskilegt. Þriðji hluti fjallar um fjártækni og það hvernig hún getur haft áhrif á framtíðar 

greiðslumiðlun. Í fjórða hluta verður farið yfir þá tækni sem líklegust er til að verða 

ráðandi á sviði greiðslumiðlunar og skoðað hvaða skref seðlabankar hafa tekið í átt að 

slíkum greiðslumiðli. Í fimmta hluta verða skoðaðar stórar breytingar á sviði 

greiðslumiðlunar sem eru að eiga sér stað þessi misserin. Í sjötta og síðasta hluta verður 

skoðað áhrif þessara stóru breytinga á sviði greiðslumiðlunar á það fjármálakerfi sem við 

þekkjum í dag. 
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2 Greiðslumiðlar 

Greiðslumiðlun snýst um að koma fé á milli tveggja eða fleiri aðila sem eiga í viðskiptum 

og eru greiðslumiðlar tækin sem notuð eru til að færa fjármunina. Fjármunir eru nú til 

dags að mestu færðir rafrænt á milli reikninga og lítið er orðið um að reiðufé sé flutt á 

milli aðila í þessu skyni. Bankar og fjármálastofnanir eru lykilaðilar í þessari starfsemi og 

getur framtíðarþróun greiðslumiðla haft mikil áhrif á framtíð þeirra. Undanfarin ár hefur 

verið ör þróun í greiðslumiðlun. Hagkvæmnisrök hafa ráðið miklu um það hver þróunin 

hefur orðið. En augu manna hafa í auknu mæli beinst að því hvernig megi draga úr áhættu 

í greiðslumiðlun (Tómas Örn Kristinsson, 2000). Það má sjá í sögu greiðslumiðlunar í kafla 

2.1 hér á eftir hvernig við hvert skref í þróuninni verða viðskipti skilvirkari, einfaldari, 

öruggari og hagkvæmari. 

Bankar gegna lykilhlutverki í greiðslumiðlun. Hlutverk banka er það sama í flestum 

tilfellum, óháð því hvar bankar eru staðsettir í heiminum. Þessu hlutverki má skipta í 

þrennt. Í fyrsta lagi veita bankar greiðsluþjónustu þegar greiðsla berst á milli aðila. Í öðru 

lagi umbreyta þeir kröfum sem gefnar eru út af lántakendum yfir í kröfur sem 

innistæðueigendur, kröfuhafar eða aðrir eru tilbúnir að halda í skemmri eða lengri tíma. Í 

þriðja lagi veita þeir þjónustu sem lýtur að því að meta hvernig hagkerfið virkar hverju 

sinni og hvort og hvar megi ná fram hagkvæmni. Það að stuðla að öruggri og skilvirkri 

greiðslumiðlun er því eitt af lykilhlutverkum banka (Verbrugge, Megginson og Owens, 

1999). Nánar verður fjallað um aðkomu banka að greiðslumiðlun og áhrif breytinga á þeim 

markaði í kafla 7. 

Helsti drifkraftur þróunar greiðslumiðla er hagkvæmni og þá sérstaklega lækkun á 

viðskiptakostnaði. Þróun greiðslumiðlunar fram að notkun seðla og myntar var mjög hæg, 

sú þróun tók þúsundir ára. Síðastliðna rúma hálfa öld hefur aftur á móti þróun 

greiðslumiðlunar verið mjög hröð. Hraða þróunarinnar má skýra með þeim framförum 

sem hafa orðið á sviði tæknivísinda. Um 1970 komu greiðslukort, þá debet- og kreditkort, 

fram á sjónarsviðið. Þeim fylgdi lækkun viðskiptakostnaðar. Annað dæmi um slíkar 

tækniframfarir sem hafa einnig leitt til lækkunar viðskiptakostnaðar á undanförnum 

áratugum er heimabankaþjónusta. Með tilkomu heimabankans urðu meðal annars 

rafrænar millifærslur aðgengilegri og þar með algengari. Það varð til þess að flestir 

viðskiptabankar hafa getað fækkað útibúum og dregið úr mannauði sem leiðir af sér 
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lækkun á kostnaði við bankaþjónustu. Nú á allra síðustu árum hafa reglulega borist fréttir 

af nýjum greiðslumiðlum sem flestir eiga það sameiginlegt að vera samtvinnaðir 

tækniframþróun. Þá hafa stjórnvöld með tilskipunum á borð við PSD2 tilskipun 

Evrópusambandsins (ESB) opnað markað greiðslumiðlunar enn frekar. Sú tilskipun getur 

ýtt undir enn hraðari þróun greiðslumiðla með lækkun viðskiptakostnaðar að leiðarljósi. 

Nánar verður fjallað um PSD2 tilskipunina í kafla 6 en nú verður vikið að sögu 

greiðslumiðla.  

2.1 Saga greiðslumiðla 
Greiðslumiðlar hafa í gegnum tíðina þróast og breyst. Í samfélögum hér áður voru 

stunduð vöruskipti. Þá var ákveðin vara notuð sem viðskiptaeining sem hægt var að mæla 

virði annarra vara útfrá, má þar sem dæmi nefna salt og þorsk. Vörumyntin var þá 

einungis mælieining á virði annarra hluta og var því ekki verslað með líkt og verslað er 

með peninga í dag. Í ríkinu Lydia sem var á landsvæði sem nú tilheyrir Tyrklandi var fyrst 

notast við mynt í viðskiptum. Ríkið ábyrgðist myntina sem var úr efninu electrum og var 

virði myntanna metið í þyngd þeirra. Gull og silfur peningar fóru að dreifast um Evrópu á 

13. öld. Fljótlega kom upp sá ókostur við gull og silfur peningana að bæði kostnaðar- og 

áhættusamt var að ferðast með gríðarlega mikið magn af myntunum á ferðalögum um 

Evrópu. Ítalir voru fyrstir til að taka á þessum ókosti en þeir gerðu það með því að bjóða 

kaupmönnum að geyma peninga í sérstökum geymslum í helstu viðskiptastöðvum Ítalíu. 

Í staðin fyrir peningana fengu kaupmennirnir útgefið blað eða skírteini sem þeir gátu farið 

með í bankann og fengið peningana sína tilbaka. Þetta var fyrsta skref að þróun þeirra 

bankaþjónustu sem við þekkjum í dag. Pappírspeningar komu fyrst fram árið 1661 í 

Svíþjóð innan Evrópu en þá byrjaði Stockholms Banco að gefa út kreditpening. Bankinn 

ábyrgðist þá að viðskiptavinir hans gætu alltaf komið með pappírspeningana í bankann 

og fengið greitt til baka í silfri. Fljótlega tóku aðrir bankar upp sömu starfsemi og í lok 19. 

aldar voru um 8.000 stofnanir að gefa út um 5.000 mismunandi peningaseðla. 

Ríkispeningar komu fyrst fram í Borgarastyrjöldin í Bandaríkjunum (1861-1865) en þá var 

kynntur til sögunnar lögeyrir í formi seðla og myntar sem ríkið ábyrgðist. Þrátt fyrir miklar 

tækniframfarir undan farin ár hafa pappírspeningar verið langlífir. Greiðslumiðlar hafa þó 

haldið áfram að þróast samhliða pappírspeningum og með til komu tækiframfara komu 

fram rafrænir greiðslumiðlar. Greiðslukort, sem eru rafrænir greiðslumiðlar, komu fram á 
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sjónarsviðið um 1970 og eru þau nú algengustu greiðslumiðlar dagasins í dag samhliða 

rafrænum millifærlsum milli innlánsreikninga (Hans de Heij, 2012). Það sem saga 

greiðslumiðla sýnir okkur er með hverri einustu framþróun hefur verið leitast við að lækka 

viðskiptakostnað og gera viðskipti einfaldari og hagkvæmari. Enn í dag er þetta drifkraftur 

þróunar á greiðslumiðlun. 

2.2 Tegundir greiðslumiðla 
Hér á landi ríkir sterk hefð fyrir því að nota greiðslukort, þá annað hvort kredit- eða 

debetkort þegar einstaklingar eiga viðskipti. Líkt og sjá má á mynd 2 tíðkaðist notkun 

tékka hér áður en þeir hafa nú nær alfarið horfið af markaði greiðslumiðlunar. Erfitt er að 

halda utan um notkun reiðufjár sem greiðslumiðil þar sem það er órekjanlegt og því ekki 

til áreiðanlegar heimildir fyrir notkun þess. Það er þó ljóst að töluvert magn reiðufjár er í 

notkun bæði hérlendis sem og erlendis. Í töflu 1 í kafla 3.1 er þó farið yfir magn reiðufjár 

í umferð hér á landi. Skipting greiðslumáta í staðgreiðsluviðskiptum má sjá á mynd 1. 

Hlutfall reiðufjár eða annara greiðslumáta en debet- og kreditkorta hefur farið vaxandi 

undanfarin ár. Það þarf ekki að þýða að notkun reiðufjár hafi farið vaxandi, líklegra verður 

að teljast að liðurinn „aðrir greiðslumátar“ hafi þess í stað aukist (Hagstofa Íslands, 

Seðlabanki Íslands, 2019). 

 

Mynd 1: Notkun reiðufjár og greiðslukorta í staðgreiðsluviðskiptum* (Hagstofa Íslands, Seðlabanki 
Íslands, 2019). 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017
Debetkort Kreditkort Reiðufé/annar greiðslumáti**

* Undir staðgreiðsluviðskipti falla allir liðir í einkaneyslu heimla að frádregnum eftirfarandi 
liðum: Greidd húsaleiga, reiknuð húsaleiga, menntun, fjármálaþjónusta, rafmagn og hiti, 
símaþjónusta, trygging og kaup á ökutæki.
** Ekki er unnt að greina í sundur aðrar greiðslulausnir en hér er átt við t.d. greiðslu á vöru 
og þjónustu í heimabanka, gjafakort og greiðsluseðla.



 

14 

Velta greiðslukorta hefur þó farið jafnt og þétt vaxandi. Samkvæmt gögnum frá 

Seðlabanka Íslands hefur velta debetkorta 1,8-faldast frá árinu 2000 meðan velta 

kreditkorta hefur nær 4-faldast. Aðrir miðlar sem hafa færst í aukana undanfarið er 

notkun snjallsíma og -úra sem greiðslumiðill. 

 

Mynd 2: Heildarvelta greiðslukorta og tékka (Seðlabanki Íslands, 2019). 

Það er ljóst að rafræn viðskipti hafa aukist undanfarin ár og ekki er útlit fyrir að þau 

muni dragast saman. Á Íslandi hefur hlutdeild greiðslukorta í staðgreiðsluviðskiptum verið 

á bilinu 70-80% undanfarin ár. Hlutdeildin hefur þó farið lækkandi sem gefur vísbendingar 

um það að aðrir greiðslumiðlar eru að ryðja sér rúms. Með tilkomu greiðsluleiða á borð 

við AppelPay má vænta að notkun snjallsíma og -úra muni aukast á kostnað annarra 

greiðslumiðla, sér í lagi greiðslukorta. 

2.3 Hlutverk Seðlabanka Íslands gagnvart greiðslumiðlun 
Sú stofnun sem ber ábyrgð á öruggri greiðslumiðlun hér á landi er Seðlabanki Íslands. 

Seðlabanki Íslands hefur undanfarin 42 ár haft einkarétt á að gefa út bæði seðla og myntir 

á Íslandi. Einkaréttur á útgáfu seðla er frá stofnun bankans árið 1961 meðan 

einkarétturinn á útgáfu myntar er frá árinu 1967 þegar einkarétturinn fluttist frá ríkissjóði 

til bankans. Seðlabankinn gegnir því gríðarlega mikilvægu hlutverk gagnvart 

greiðslumiðlun á Íslandi. Áður en Seðlabankinn var stofnaður hafði Landsbanki Íslands 

gegnt vissu hlutverki seðlabanka allt frá árinu 1927. Saga seðla- og myntútgáfu á Íslandi 

nær þó mun lengra aftur í tímann. Opinber gjaldmiðill á Íslandi á sér meira en tveggja alda 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000
Ja

n
O

kt Jú
l

Ap
r

Ja
n

O
kt Jú

l
Ap

r
Ja

n
O

kt Jú
l

Ap
r

Ja
n

O
kt Jú

l
Ap

r
Ja

n
O

kt Jú
l

Ap
r

Ja
n

O
kt Jú

l
Ap

r
Ja

n
O

kt

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 1819

Debetkort Kreditkort Tékkar

M.kr.



 

15 

sögu. Samkvæmt lögum gegnir Seðlabanki Íslands þess utan fjölmörgum hlutverkum til 

að halda upp heilbrigðu greiðslukerfi hér á landi og má þar nefna hlutverk bankans að 

varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi (Seðlabanki 

Íslands, 2019). 

Ástæður fyrir afskiptum seðlabanka að greiðslumiðlun eru meðal annars að virk og 

traust greiðslumiðlun er mikilvæg fyrir velferð þjóðfélags og hafa einstaklingar og 

fyrirtæki almennra hagsmuna að gæta. Tengsl við peningastefnu er einnig ein af ástæum 

fyrir afskiptum seðlabanka af greiðslumiðlun vegna þess að greiðslukerfi endurspegla 

lausafjárþörf lánastofnana og vaxtaákvarðanir seðlabankans hafa þar mikil áhrif. 

Ófullnægjandi greiðslukerfi eru ógnun við fjármálamarkaði og því eru tengsl seðlabankans 

við fjármálastöðugleika ein af ástæðum fyrir afskiptum bankans að greiðslumiðlun 

(Guðmundur Kr. Tómasson, 2007). 
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3 Reiðufé 

Fram að þessu hafa greiðslumiðlar verið skoðaðir sem heild en nú verður reiðufé tekið 

fyrir sérstaklega. Reiðufé er einn af helstu greiðslumiðlum heims og hefur verið það í 

langan tíma. Reiðufé er gefið út af seðlabönkum og hefur ýmsa augljósa kosti og galla sem 

greiðslumiðill sem fjallað verður nánar um það í þessum kafla. Þá er sérstaklega áhugavert 

að skoða reiðufé með hliðsjón af fjártækninýjungum þar sem fjártækninýjungar geta haft 

veruleg áhrif á framtíð reiðufjár. Ástæðan er sú að nú er að koma fram fjártækni sem býr 

yfir ýmsum þeim eiginleikum og sérstöðu sem aðeins reiðufé hefur hingað til búið yfir 

sem greiðslumiðill. Í kafla 4 verður fjallað almennt um fjártækni og áhrif fjártækni á 

reiðufé og aðra greiðslumiðla. Í kafla 5 verður fjallað um hvernig seðlabankar geta nýtt 

sér fjártækninýjungar á borð við bálkakeðjutækni við útgáfu greiðslumiðla og hvort slíkir 

greiðslumiðlar geti leyst af hólmi reiðufé, að hluta eða að fullu. 

Reiðufé er skilgreint sem peningar í formi seðla og myntar og er ávísun á verðmæti 

sem gerir það að verkum að reiðufé einfaldar viðskipti. Reiðufé, sem einnig gengur undir 

heitinu tilskipunarfé, er gefið út af ríkisstjórnum. Nafnið tilskipunarfé vísar til þess að 

reiðufé er í raun notað með tilskipun ríkisvaldsins, konungsvaldi áður fyrr en löggjafarvaldi 

í dag. Það gerir reiðufé að öruggasta greiðslumiðlinum hvað varðar vissu um greiðslugetu 

(Dóra Hafsteindóttir og Sigríður Harðardóttir, 2000). 

Reiðufé hefur þó ekki farið varhluta af gagnrýni. Til umræðu hefur verið hvort eigi að 

draga út notkun reiðufjár á markvissan hátt eða jafnvel taka reiðufé alveg úr umferð. Sú 

skoðun er þó alls ekki sú eina sem heyrist því einnig heyrast raddir sem berjast fyrir hinu 

gagnstæða, að ekki verði takmarkað notagildi reiðufjár. 

3.1 Reiðufjárnotkun á Íslandi 
Ef skoðuð er reiðufjárnotkun á Íslandi má sjá að í lok árs 2018 voru seðlar og myntir í 

umferð því sem nemur tæplega 65 ma.kr. Reiðufé í umferð hefur farið vaxandi frá árinu 

2004, þar sem meðalaukning milli ára nemur 13,4%. Mesta hlutfallslega aukningin var 

milli áranna 2007 og 2008 þegar reiðufé í umferð jókst um 55% milli ára. Einnig var mikil 

aukning milli áranna 2009 og 2010 eða um 35%. Þessar miklu aukningar fylgdu 

efnahagshruninu sem varð árið 2008 en frá og með árinu 2011 hefur meðal aukning milli 

ára numið 8,1% (Seðlabanki Íslands, 2019). 
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Mynd 3: Reiðufé í umferð og breyting frá fyrra ári (Seðlabanki Íslands, 2019). 

Hlutverk peninga er þrískipt. Peningar eru greiðslumiðill, mælieining og geymslumiðill. 

Margt bendir til þess að hluti af reiðufé sé notaður sem geymslumiðill og liggi því 

óhreyfður hjá eigendum sínum og er þar með ekki notaður til reglulegra viðskipta. Ekki er 

mögulegt að meta með góðu móti hversu stór hluti af reiðufé í umferð er notaður til 

greiðslumiðlunar og hversu stór hluti er notaður sem geymslumiðill sem þar með liggur 

óhreyfður. Allt fram að efnahagshruninu árið 2008 var Ísland leiðandi þjóð í þróuninni að 

seðlalausu samfélagi. Fram að hruninu dróst reiðufjárnotkun á Íslandi stöðugt saman í 

hlutfalli við verga landsframleiðslu (VLF) líkt og sjá má á mynd 4. Eftir hrunið tvöfaldaðist 

reiðufjárnotkunin í hlutfalli við VLF og hefur hún síðan þá verið nokkuð stöðug í rúmum 

2% (Fjármálainnviðir 2018, 2018). 
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Mynd 4: Seðlar og mynt í umferð í hlutfalli af VLF 1961-2017 (Seðlabanki Íslands, 2019). 

Þessi aukning sem átti sér stað kringum hrunið verður ekki bara skýrð með hagvexti og 

verðbólgu heldur rennir hún einnig stoðum undir þá kenningu að við efnhagsáföll og 

aukna vantrú á fjármálakerfinu leiti fólk í reiðufé. Helsta ástæða þess að hlutfallið hefur 

haldist í rúmum 2% síðan þá, þrátt fyrir að traust til fjármálakerfa hérlendis hefur aukist 

má líklegast skýra með fjölgun erlendra ferðamanna á Íslandi. Seðlabankinn hóf að safna 

tölum um reiðufjáreftirspurn á grundvelli erlendra ferðamanna árið 2013. Þær tölur sýna 

að eftirspurn erlendra ferðamann eftir reiðufé hefur aukist um 22-58% á milli áranna 

2013-2017 (Fjármálainnviðir 2017, 2017). 

Ef skoðuð er samsetning útgefinna seðla og mynta má sjá að stærsti seðillinn, 10.000 

kr. seðillinn, og stærsta myntin, 100 kr. myntin, eru langt um stærsta hlutfall seðla og 

mynta í umferð. Ef skoðuð er þróun yfir tíma má sjá að hlutur verðmætari seðla og mynta 

er að aukast hægt á kostnað þeirra verðminni (Fjármálainnviðir 2018, 2018). 
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Seðlastærð Í umferð utan SÍ í lok apríl 2019 % 

10.000 kr. 36.867.500.000 56,7 

5.000 kr. 20.116.000.000 30,9 

2.000 kr. 214.000.000 0,3 

1.000 kr. 6.177.000.000 9,5 

500 kr. 1.695.500.000 2,6 

Samtals 65.070.000.000 100,0 

   

Myntstærð Í umferð utan SÍ í lok mars 2019 % 

100 kr. 2.570.300.000 62,8 

50 kr. 685.790.000 16,7 

10 kr. 591.390.000 14,4 

5 kr. 128.359.000 3,1 

1 kr. 119.739.000 2,9 

Samtals 4.095.578.000 100,0 

   

Alls í umferð 69.165.578.000  

Tafla 1: Seðlar og myntir í umferð (Seðlabanki Íslands, 2019). 

Einn helsti drifkraftur þróunar greiðslumiðla er lækkun viðskiptakostnaðar. Kostnaður 

vegna reiðufjár er þrískiptur, í fyrsta lagi er það innkaupakostnaður Seðlabankans sem sjá 

má á mynd 5. Innkaupakostnaður af seðlum og myntum getur sveiflast mjög milli ára. 

Skýringin á því er einföld, sum ár kaupir Seðlabankinn mikið reiðufé frá prentsmiðju og 

myntsláttu en önnur ár lítið. Myntir eru kostnaðarsamari í framleiðslu heldur en seðlar 

sem veldur því að hlutfallslegt vægi þeirra er töluvert meira en vægi seðla. Í öðru lagi er 

kostnaður vegna umsýslu og birgðarhalds og í þriðja lagi er kostnaður eigenda þess 

reiðufjár sem er í umferð, annars vegar viðskiptakostnaður vegna ýmissar umsýslu og 

umstangs og hins vega fórnarkostnaður þar sem féð ber enga vexti (Fjármálainnviðir 

2014, 2014). 
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Mynd 5: Kostnaður af seðlum og mynt (Seðlabanki Íslands, 2019). 

Þó kostnaður sé af myntsláttu má ekki gleyma að seðlabankar hagnast af framleiðslu 

seðla og mynta. Þar sem seðlar og mynt bera enga vexti og Seðlabankinn getur nýtt seðla- 

og myntútgáfu til að fjármagna kaup á vaxtaberandi eignum myndast hagnaður af 

peningaútgáfunni. Þessi hagnaður er kallaður myntsláttuhagnaður. Meta má þennan 

hagnað á tvo vegu. Í fyrra lagi er hægt að mæla aukningu á seðlum og myntum í umferð 

á einu ári. Út frá þessari aðferð var myntsláttuhagnaður Seðlabanka Íslands árið 2018 

0,17% af vergri landsframleiðslu (VLF) eða um 4,9 ma.kr. Á árunum 1995-2018 var 

myntsláttuhagnaður á þennan mælikvarða að meðaltali 0,16% af VLF. Í öðru lagi er hægt 

að mæla myntsláttuhagnað með því að horfa til vaxtatekna. Myntsláttuhagnaðurinn felst 

þá í vaxtatekjum af eignum sem bankinn gæti keypt fyrir útgáfu seðla og mynta. Það þarf 

að áætla þessar tekjur þar sem engar tilteknar eignir eru eyrnamerktar sérstaklega í 

þessum tilgangi. Við mat Seðlabankans er miðað við að bankinn kaupi fyrir seðla- og 

myntútgáfuna eignir sem bera áhættulausa skammtímavexti, sem nálgaðir eru með 

meginvöxtum bankans. Myntsláttuhagnaður Seðlabankans var á þennan mælikvarða 

0,10% af VLF á árinu 2018 eða tæplega 3 ma.kr. Á árunum 1995-2018 var hann á þennan 

mælikvarða að meðaltali 0,11% af VLF. Hafa ber þó í huga að þetta er gróf nálgun á 

hagnaðinn. Til samanburðar var beinn kostnaður vegna seðlaprentunar, myntsláttu og 

búnaðar liðlega 170 m.kr. á árinu 2018 eða um 0,006% af VLF og 0,008% að meðaltali á 

tímabilinu 2009-2018 (Ársskýrsla 2018 Seðlabanka Íslands, 2019). Hvati er í því að draga 
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úr kostnaði vegna myntsláttu til að auka hagnað seðlabanka og ríkis af framleiðslu 

peninga enn meira. 

3.2 Kostir og gallar reiðufjár 
Þegar skoðaðir eru kostir reiðufjár eru helstu kostir þess einfaldleikinn, þægindin og 

órekjanleikinn sem fylgir viðskiptum með reiðufé ásamt áreiðanleika þess. Reiðufé hefur 

þá sérstöðu að geta verið varaleið ef vandamál koma upp á vettvangi rafrænnar 

greiðslumiðlunar. Þar af leiðir að ef náttúruhamfarir ganga yfir sem valda rafmagnsleysi 

eða því að nettenging slitnar er ávallt hægt að treysta á reiðufé þar sem það er óháð neti 

og rafmagni ólíkt öðrum greiðslumiðlum. Þegar óvissuástand ríkir í löndum, hvort sem 

það er vegna stríðs, efnahagskreppu eða annarra atvika, hefur fólk tilhneigingu til að vilja 

frekar eiga viðskipti með reiðufé. Samkvæmt lögum um gjaldmiðil Íslands kemur fram í 1. 

gr. laganna að „gjaldmiðill Íslands nefnist króna og í skiptum skuli notaðir peningar og 

mynt“. Þá kemur einnig fram í 3. gr. að „peningar þeir sem Seðlabanki Íslands lætur slá og 

gefa út, skuli vera lögeyrir fyrir allar greiðslur hér á landi með fullu ákvæðisverði“. Af því 

leiðir að allar verslanir á Íslandi eru skyldugar til að taka við íslensku reiðufé, bæði seðlum 

og mynt. Það gerir reiðufé að mjög tryggum greiðslumáta. Kredit- og debetkort eða 

rafrænar millifærslur veita ekki sama öryggi þar sem slíkar greiðslur virka ekki ef 

rafmagnsleysi eða internettenging liggur niðri. Að sama skapi eru verslanir landins ekki 

skyldugar til að taka á móti öðrum greiðslumátum en reiðufé. Reiðufé tryggir einnig það 

að fólk getur geymt fjármagn sitt utan kerfis þar sem vextir geta orðið neikvæðir og 

bankar geta fallið (Umfang skattaundanskota og tillögur til aðgerða, 2017). 

Því miður getur einn af helstu kostum við notkun reiðufjár, órekjanleikinn, líka verið 

stærsti galli þess. Reiðufé er misnotað til peningaþvættis, fjármögnunar hryðjuverka og 

undanskota frá skatti vegna þessa eiginleika. Gallinn felur í sér að við notkun reiðufjár í 

viðskiptum haldast viðskiptin í burtu frá augum skattayfirvalda og löggjafarvalds. Reiðufé 

ber einnig enga vexti ólíkt innistæðum á bankareikningum. Þar sem reiðufé er peningur 

sem hver sá sem hefur hann í hendi getur nýtt sér þurfa fyrirtæki sem búa yfir reiðufé, 

það er bankar, verslanir, og fleiri að standa undir kostnaði af öryggisgæslu til að sporna 

gegn ránum (Umfang skattaundanskota og tillögur til aðgerða, 2017). 

Reiðufé setur seðlabönkum einnig ákveðnar takmarkanir. Í samfélagi þar sem reiðufé 

þrífst er ákveðin forsenda þess að peningamálastefna geti skilað fullkomnum árangri 



 

22 

brostin þar sem að nafnvextir geta ekki orðið neikvæðir þegar reiðufé er til staðar. 

Skammtíma áhættulausir nafnvextir á ópeningalegum fjármagnseignum hafa neðri 

mörkin núll vegna þess að reiðufé er lögeyrir og þar með fullkomlega seljanlegt. Ef núll 

mörkin væru ekki til staðar þá gæti einstaklingur tekið lán á neikvæðum nafnvöxtum og 

með láninu fjárfest í reiðufé. Slíkt myndi skapa áhættulaust fjárfestingartækifæri vegna 

tilvistar reiðufjár. Í samfélagi þar sem reiðufé þrífst geta því seðlabankar varið sig þegar 

hagkerfi er í uppsveiflu og hætta á mikilli verðbólgu með því að hækka vexti eins mikið og 

þörf er á. Hækkun vaxta hvetur þegna samfélagsins til draga úr neyslu og auka 

fjárfestingu. Aftur á móti ef hagkerfi í samfélagi með reiðufé er í niðursveiflu og líkur á 

verðhjöðnun þá getur seðlabankinn ekki sett vexti lægri en núll. Seðlabankar geta í þeim 

tilfellum þó beitt óhefðbundnum aðferðum á borð við megnbundna íhlutun (e. 

quantitative easing) og lána slökun (e. credit easing). Með tilvist núll gólfsins á vöxtum er 

þegnum samfélagsins gefið til kynna að þegar hagkerfið þarf sem mest á neyslu að halda 

sé í lagi að draga úr neyslunni og geyma verðmæti í formi reiðufjár. Ef hægt væri að 

fjarlægja gólfið og koma á neikvæðum vöxtum væri hægt að bjóða upp á lán með 

neikvæðum vöxtum og bankainnistæður gætu borið neikvæða vexti sem ýta myndi undir 

neyslu og draga úr sparnaði (Buiter, 2009; Kimball, 2014). 

3.3 Umfang skattaundanskota á Íslandi 
Reiðufé stuðlar að skattaundanskotum sem getur reynst samfélögum dýrkeypt. Án 

órekjanlegra gjaldmiðla á borð við reiðufé væri hægt að draga úr skattaundanskotum. 

Ómögulegt er að vita með vissu hve mikil skattaundanskot eru á Íslandi og líklegt að 

umfang skattaundanskota geti sveiflast milli ára. Í mars 2013 skipaði ríkisskattstjóri 

starfshóp sem fékk það verkefni að meta tekjutap ríkisins og sveitarfélaga vegna 

skattaundanskota. Starfshópurinn mat umfang skattsvika á árunum 2010-2013 og greindi 

frá helstu niðurstöðum hópsins árið 2015. Starfshópurinn studdist við þrjár aðferðir til að 

meta skattsvik og voru þær að leggja spurningarkönnun fyrir almenning, skoða fræðilegar 

skatttekjur og frávik og bera saman við erlendar athuganir (Umfang skattaundanskota og 

tillögur til aðgerða, 2017). 

Niðurstaða starfshópsins var að umfang skattsvika á árunum 2010-2013 hafi numið um 

80 ma.kr. tekjutapi að meðaltali á ári fyrir ríkið og sveitafélögin. Til samanburðar gerir 

ríkisstjórn ráð fyrir að heildartekjur ríkisins af skatttekjum árið 2019 verði um 670 ma.kr. 



 

23 

Verði skattaundanskot jafn mikil í ár líkt og starfshópurinn gerði ráð fyrir að hafi verið á 

árunum 2010-2013 þá yrði tap ríkissjóðs í ár um 11%. Samkvæmt Fjárlögum fyrir árið 2019 

munu rekstrarframlög til sjúkrahúsþjónustu nema um 90 ma.kr. sem er svipuð upphæð 

og sú sem áætla má að verði skotið undan skatti í ár. Miklir hagsmunir eru því í húfi þegar 

kemur að hindrun skattaundanskota. Hér næst á eftir verður skoðað hvernig hægt væri 

að draga úr notkun reiðufjár með það að markmiði að hindra meðal annars 

skattaundanskot (Fjárlög fyrir árið 2019, 2019; Umfang skattaundanskota og tillögur til 

aðgerða, 2017). 

3.4 Takmörkun á reiðufé erlendis 
Stjórnvöld í nágrannaríkjum Íslands hafa sett skorður á notkun reiðufjár undanfarin ár. 

Hvati er því í því að draga úr notkun reiðufjár þar sem það spornar gegn svarta hagkerfinu, 

gerir skattaundanskotum einstaklinga og fyrirtækja erfiðara fyrir ásamt því að fylgja 

tækniþróun samtímans (Umfang skattaundanskota og tillögur til aðgerða, 2017). 

Ef skoðuð er þróunin á Norðurlöndunum má sjá að stjórnvöld þar hófu með 

markvissum hætti að draga úr notkun reiðufjár fyrir nokkru síðan. Þar er orðið algegnt að 

einungis sé hægt að greiða með korti eða snjallgreiðslum þegar greiða á fyrir 

almenningssamgöngur eða smávörur af götusölum, reiðufé er því ekki lengur lögeyrir víða 

á Norðurlöndunum. Svíþjóð er komið hvað lengst í takmörkun á reiðufé af 

Norðurlöndunum en þeir hófu að takmarka reiðufé árið 1991 þegar 10.000 SEK seðillinn 

var tekinn úr umferð. Ef skoðaðar eru nýlegar herferðir sem Seðlabankinn í Svíþjóð hefur 

staðið fyrir þá voru allir seðlar innkallaðir árið 2016 og nýjir seðlar gefnir út í staðinn. 

Tilgangur þess að skipta út seðlunum var samkvæmt Seðlabankanum að erfiða fölsun 

peningaseðla. Við innlausn hárra fjárhæða þurfa einstaklingar nú að geta gert grein fyrir 

uppruna fjárins í samræmi við lög um peningaþvætti. Danir hafa sett þak á greiðslur með 

reiðufé og nemur þakið 10.000 DKK. Leyfilegt er að greiðsla sé yfir þakinu en sé greitt fyrir 

vöru eða þjónustu sem er yfir hámarkinu með reiðufé á einstaklingurinn það á hættu að 

verða grunaður um skattaundanskot. Í Danmörku hefur einnig verið til umræðu að leyfa 

smásölum, veitingastöðum og bensínstöðvum að taka ekki við greiðslum í reiðufé. 

Markmiðið með því er að auka framleiðni danskra fyrirtækja ásamt því að draga úr 

kostnaði með lágmörkun á öryggisvörslu sem fylgir umsýslu með reiðufé ásamt því að 

þörfin fyrir skiptimynt verður ekki lengur til staðar. Nú þegar hafa verið samþykkt lög í 
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Danmörku sem heimila smásölum að neita að taka við reiðufé á milli kl. 22:00 og 06:00. 

Finnar eru svo með það markmið að árið 2029 verði þeir orðnir samfélag án seðla 

(Umfang skattaundanskota og tillögur til aðgerða, 2017). 

 

Mynd 6: Reiðufé í umferð í nokkrum löndum 2016 sem hlutfall af vergri landsframleiðslu (Seðlabanki 
Íslands, Alþjóðagreiðslubankinn, Danmarks Nationalbank, Norges Bank, Statbank Denmark, 
2016). 

Innan Evrópusambandsins hefur framkvæmdastjórnin tekið til skoðunar hvort setja 

eigi ákveðið hámark á greiðslur fyrir vörur og þjónustu sem hægt er að greiða fyrir í 

reiðufé. Frá 27. apríl 2019 gefa seðlabankar innan Evrópusambandsins ekki lengur út €500 

seðilinn. Það er þó enn hægt að nota þá seðla sem enn eru í umferð. Innan 

Evrópusambandsins hafa nú þegar fjölmörg ríki gefið leyfi fyrir takmörkunum á greiðslum 

með reiðufé. Sumarið 2017 voru sett lög gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. 

Þau fólu í sér auknar skyldur um áreiðanleikakannanir ef greitt er með reiðufé fyrir 

upphæð yfir €10.000. Til að gera notkun kredit- og debetkorta hagstæðari fyrir neytendur 

tók gildi reglugerð í júní 2015 um hámarksmilligjöld, það er þau kredit- og debetkortagjöld 

sem viðskiptabanki þjónustuaðila greiðir viðskiptabanka þess sem innti greiðsluna af 

hendi. Reglugerðin leggur einnig ríkari gagnsæiskröfu á banka og þjónustuaðila ásamt því 

að auðvelda nýjum aðilum að bjóða upp á greiðslumiðlunarlausnir (Umfang 

skattaundanskota og tillögur til aðgerða, 2017). 
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3.5 Takmörkun á reiðufé hérlendis 
Ef horft er til Íslands og hvað stjórnvöld gætu gert hér á landi til að takmarka notkun á 

reiðufé, ef sú ákvörðun yrði á anna borð tekin, væri mikilvægt að stjórnvöld myndu setja 

sér skýra stefnu til lengri tíma. Í alþjóðlegum samanburði er reiðufjárnotkun á Íslandi lítil 

og rafræn greiðslukortaviðskipti ráðandi. Til að draga enn frekar úr notkun reiðufjár í 

umferð með markvissum hætti væru eftirfarandi skref æskileg sem fyrstu skref: 

Ø Setja hámark á leyfilega upphæð greiðslna fyrir vöru og þjónustu með reiðufé. 

Ø Heimila verslunum og þjónustuaðilum að taka einungis við rafrænum 
greiðslum. 

Ø Skylda vinnuveitendur til þess að greiða laun með rafrænum og rekjanlegu 
greiðslufyrirkomulagi. 

Ø Þegar lagt er inn eða tekið er út reiðufé úr banka yfir ákveðnum 
fjárhæðarmörkum þurfa einstaklingar eða lögaðilar að gera grein fyrir uppruna 
reiðfjárins. 

Ø Taka 10.000 kr. seðilinn úr umferð og í kjölfar taka 5.000 kr. seðilinn einnig úr 
umferð. 

Ø Veita aðilum aðgang að rafeyri eða ígildi debetkorts með lágmarkskostnaði sem 
tengdir eru vaxtalausum innlánsreikningi hjá Seðlabanka Íslands.  

(Umfang skattaundanskota og tillögur til aðgerða, 2017). 

Mikil tækniþróun, rafræn greiðslumiðlun ásamt ýmsum snjalltækjalausnum hafa gert 

það að verkum að tæknilega væri hægt að draga verulega úr notkun reiðufjár. Telja verður 

þó líklegt að reiðufé í seðlum og myntum verði áfram í notkun í einhvern tíma þar sem 

ekki hefur komið fram greiðslumiðill sem hefur alla eiginleika þess reiðufjár sem við 

þekkjum í dag. Með tilkomu bálkakeðjutækninnar (e. blockchain), sem fjallað verður 

betur um í kafla 4 og 5, hefur komið fram rafræn mynt (Bitcoin) sem kemst hvað næst 

reiðufé. Frekari skref til útrýmingar reiðufjár er hægt að taka þegar fundinn hefur verið 

upp sá greiðslumiðill sem býr yfir öllum eiginleikum reiðufjárins (Umfang 

skattaundanskota og tillögur til aðgerða, 2017). 

Nauðsynlegt er þó að átta sig á því að takmörkun reiðufjár mun ekki koma alfarið í veg 

fyrir að svart hagkerfi þrífist hér á landi. Sér í lagi eftir að gjaldeyrishöftin voru tekin úr 

gildi. Líklegt er að ef íslenskt reiðufé verður ekki nothæft sem greiðslumiðill fyrir svart 

hagkerfi muni aðrar myntir koma í staðin, til að mynda dollarar eða rafrænar myntir á 
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borð við Bitcoin. Það að takmarka reiðufé mun því að öllum líkindum ekki koma í veg fyrir 

að svart hagkerfi þrífist á Íslandi, heldur mögulega einungis laska það tímabundið eða gera 

því erfiðara um vik. Einnig ef reiðufé er alfarið tekið úr umferð mun það hafa ýmis áhrif á 

hagkerfið. Tæki og tól sem seðlabankar dagsins í dag nýta til að hafa áhrif á hagkerfið 

breytast og geta misst gildi sitt. Margir seðlabankar treysta á myntsláttuhagnað og það 

tekjutap sem verður án hans getur grafið undan sjálfstæði seðlabanka. Prentun peninga 

er gríðarlega hagkvæm fyrir bæði ríkið og seðlabanka þar sem jaðarkostnaður 

peningaprentunar er því sem næst núlli (Buiter, 2007; Rogoff, 2014). 

Meta þarf því væntan velferðarábata af því að ríkið takmarki reiðufé við velferðartapið 

sem því myndi fylgja. Þar sem greiðslukerfi rafrænna viðskipta fer sífellt stækkandi ásamt 

því að nýjir rafrænir greiðslumöguleikar eru að líta dagsins ljós má áætla að eftirspurn 

eftir reiðufé fari minnkandi á hinum almenna markaði og frekari takmörkun muni skila 

litlum árangri. Það er þó ljóst að víða í nágrannaríkjum Íslands er reiðufé að missa þá 

sérstöðu sem það hefur áður haft hvað varðar það að vera ávallt samþykktur 

greiðslumiðill hvar og hvenær sem er. 
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4 Fjártækni 

Nú verður fjallað almennt um fjártækni og það hvernig fjártækni getur haft áhrif á framtíð 

greiðslumiðla og þá helst framtíð reiðufjár eins og við þekkjum það í dag. Í kafla 5 hér á 

eftir verður svo fjallað nánar um það hvernig seðlabankar geta nýtt sér fjártækninýjungar 

á borð við bálkakeðjutækni við útgáfu nýrra greiðslumiðla sem geta leyst reiðufé af hólmi, 

að hluta eða að fullu. 

Þegar flest okkar hugsa um peninga sjáum við fyrir okkur seðla og myntir. Raunin er 

hins vegar sú að reiðufé er einungis um 2% af heildarpeningamagni í umferð hér á landi. 

Langt um stærsta magn peninga hérlendis er í rafrænu formi. Hvort sem það eru inneignir 

á bankareikningum, kreditkortum eða í sjóðum/hlutabréfum. Hlutfall reiðufjár í 

viðskiptum lækkaði ört á 9. áratug 20. aldar með tilkomu greiðslukorta. Það er ýmislegt 

sem bendir til þess að aðrar eins breytingar séu að eiga sér stað á markaði 

greiðslumiðlunar nú líkt og þá. Helsta skýring þess er fjártækni. 

Heitið fjártækni (e. fintech) varð til upp úr 1993 á svipuðum tíma og veraldarvefurinn 

kom til sögunnar. Skilgreina má fjártækni sem það ferli þar sem fjármál og tækni hafa 

þróast saman. Fjártækni byggir á stafrænni nýsköpun og tæknivæddu viðskiptalíkani í 

fjármálageiranum. Slíkar nýjungar geta haft áhrif á uppbyggingu fjármálakerfisins sem við 

búum við í dag og umturnað ríkjandi skilningi okkar á kerfinu. Þessar nýjungar geta einnig 

auðveldað stefnumótun í dreifbýli, umbylt hugmyndum okkar um það hvernig fyrirtæki 

framleiða og afhenda vörur og þjónustu og búið til nýjan vettvang fyrir frumkvöðlastarf. 

Fjártækni hefur verið kölluð lýðræðisvæðing fjármálaþjónustu sem gefur einstaklingum 

vald yfir sínum eigin fjármálum. Fjártækni felur þó einnig í sér nýjar áskoranir við 

lagasetningu, sérstaklega á sviðum persónuverndar og löggæslu. Hugtakið fjártækni á við 

ýmsar tæknilausnir sem leysa venjulega bankaþjónustu af hólmi og má þar nefna: 

Ø Lánveitingar (jafningjalán) 

Ø Greiðsluþjónustu innanlands sem utan (Paypal, Bitcoin) 

Ø Persónuleg fjármál (heimabankar, banka smáforrit) 

Ø Eiginfjármögnun (hópfjármögnun) 

Ø Verðbréfafjárfestingar almennings (e. robo-adviser platforms) 

Ø Verðbréfafjárfestingar stofnanafjárfesta (algóriþmi og tölvu viðskipti) 
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(Schueffel, 2017; Philippon, 2016). 

Fjártæknibyltingin undanfarin ár hefur lagt mikinn þunga í þróun á dreiflægri 

greiðslumiðlun með áherslu á bálkakeðjutækni (e. blockchain). Greiðslumiðlun snýst að 

miklu leyti um nettun á höfuðbók og þar með millifærslum á skuldahlið efnahagsreiknings 

fjármálastofnana. Skipta má nettununum í þrennt. Í fyrsta lagi netta bankar greiðslur 

viðskiptavina á sinni eigin höfuðbók með því að millifæra innlán á milli reikninga 

viðskiptamanna. Í öðru lagi netta bankar greiðslur viðskiptamanna hvers annars með 

millifærslum á höfuðbók Seðlabankans. Og í þriðja lagi eru alþjóðlegar færslur nettaðar 

út á höfuðbók stórra alþjóðlegra banka á viðskiptareikningum sem viðskiptabankarnir 

hafa hjá þeim. Hefðbundin greiðslumiðlun gerir því sjálfkrafa ráð fyrir millifærslum á 

höfuðbók einhverrar fjármálastofnunar þar sem eignir og skuldir viðkomandi aðila geta 

verið nettaðar út. Heimili og fyrirtæki hafa því hingað til verið háð bönkunum varðandi 

greiðsluþjónustu. En með dreiflægri greiðslumiðlun á borð við bálkakeðjuna verða þau 

ekki lengur háð bönkunum heldur geta átt viðskipti sín á milli án aðkomu þriðja aðila sem 

hingað til hefur tekið þóknunargjald fyrir sína vinnu. 

4.1 Áhrif fjártækni á greiðslumiðlun 
Nú þegar hafa hinar ýmsu fjártæknilausnir komið fram á sjónarsvið fjármálamarkaðarins 

og má þar á meðal nefna jafningjalán, stafrænt veski (e. electronic wallet) og rafeyrir á 

borð við Bitcoin. Flestir eru því sammála að áhrif fjártækni á fjármálamarkaði 

framtíðarinnar verður umtalsverð. Könnun sem gerð var á vegum 

endurskoðendafyrirtækisins PricewaterhouseCoopers (PwC) spurði stjórnendur sem 

starfa á fjármálamarkaði erlendis á hvaða þætti fjármálaþjónustu þeir teldu að 

fjártæknifyrirtæki myndu hafa hvað mest áhrif á á næstu fimm árum. Þar kom í ljós að 

stjórnendur töldu fjártæknifyrirtæki myndu hafa mest áhrif á greiðslumiðlun. Á sama hátt 

voru stjórnendur spurðir á hvaða þætti fjármálageirans fjártækni komi til með að hafa 

mest áhrif á í náinni framtíð. Niðurstaðan var sú að fjártækni mun hafa mest áhrif á 

viðskiptabankastarfsemi og greiðslumiðlun. Stjórnendur fjármálafyrirtækja reikna því 

með aukinni samkeppni og miklum umbreytingum sér í lagi á markaði greiðslumiðlunar 

(Global Fintech survey 2017, 2017). 
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Mynd 7: Í hvers konar fjármálaþjónustu munu fjártæknifyrirtæki vera mest gildandi á næstu fimm 
árum? (PwC, 2017). 

 

Mynd 8: Á hvaða þætti fjármálageirans mun fjártækni hafa mestu áhrifin á næstu fimm árum? (PwC, 
2017). 

Óhjákvæmilega munu breytingar á sviði greiðslumiðlunar hafa áhrif á notkun reiðufjár. 

Aukin samkeppni mun valda því að bankarnir missa það fákeppnisvald sem þeir hafa haft 

á markaðnum. Þóknanir á borð við færslugjöld á kredit- og debetkortum sem neytendur 

eru vanir að borga fyrir verða að lækka ef bankarnir vilja ekki missa viðskiptin. Ef 

kostnaðurinn við að nota kort er orðinn nær hinn sami og við að nota reiðufé verður minni 
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hvati fyrir því að nota reiðufé. Fjölbreyttari leiðir til þess að greiða fyrir vörur og þjónustu 

hafa nú þegar valdið því að það er óþarfi að taka veskið með í búðina. Víða er hægt að 

greiða fyrir vörur og þjónustu með snjallsímum og -úrum þökk sé fjártækni. Reiðufé býr 

þó enn yfir þeim eiginleika, umfram flestar nýjungar tengdum fjártækni, að það er 

órekjanlegt og óháð þriðja aðila. Tæknin sem ógnar þeirri sérstöðu er bálkakeðjutækni. 

Með þeirri tækni væri hægt að búa til rafeyri sem byggi yfir eiginleikum reiðufjár sem væri 

þó aðgengilegri en það reiðufé sem við þekkjum í dag. Hægt væri að nálgast slíkan rafeyri 

til að mynda í gegnum snjallsíma og -úr allan sólarhringinn, alla daga ársins. Slík 

fjártæknilausn gæti því haft gríðarleg áhrif á framtíð reiðufjár. 

4.2 Bálkakeðja 
Bálkakeðjutækni (e. blockchain) er sú fjártækni sem komið hefur fram sem býr yfir 

mestum möguleika á að vera tæknin á bak við næsta ríkjandi greiðslumiðil. Dulkóðaðar 

rafrænar myntir sem litið hafa dagsins ljós undanfarin ár byggja á þessari tækni. 

Bálkakeðjutæknin felur í sér að innan viðkomandi viðskiptakerfis þá hafa allir 

viðskiptavinir sitt eigið eintak af höfuðbók. Þessi höfuðbók er í lokuðu kóðuðu hylki og 

aðgangi að henni er stýrt. Ljóst er að hagfræði-, stjórnmála- og lagalegt umhverfi getur 

hagnast á þessari tækni og líklegt er að hún feli í sér næstu stóru byltinguna sem breytt 

getur ásýnd samfélagsins. Möguleiki er á því að framtíð reiðufjár, það er sá greiðslumiðill 

sem taka mun við af reiðufé, muni byggja á bálkakeðjutækninni eða einhverjum 

afkomenda hennar (Swan, 2015). 

Bálkakeðjan skiptist niður í þrjár gerðir, bálkakeðja 1.0, 2.0 og 3.0. Bálkakeðja 1.0 er 

gjaldmiðill sem snýr að dulkóðuðum rafeyri sem tengist peningum, svo sem 

gjaldeyrisflutningi, greiðslu og stafrænu greiðslukerfi. Bálkakeðja 2.0 eru samningar, sú 

gerð snýr að öllu tengdu efnahags-, markaðs- og fjárhagslegum þáttum á borð við 

hlutabréf, skuldabréf, framvirka samninga, lán og fleira. Bálkakeðja 3.0 eru umsóknir (e. 

application) fyrir annað en gjaldmiðla, fjármál og markaði, hugsað fyrir stjórnvöld, heilsu, 

vísindi, bókmenntir, menningu og listir. Hér á eftir munum við einblína á bálkakeðju 1.0 

(Swan, 2015). 

Bálkakeðja er sívaxandi keðja af bálkum þar sem hver bálkur geymir dulkóðuð gögn 

um viðskipti eða aðrar upplýsingar. Þessar upplýsingar geta verið verð á vöru, sjúkraskrá 

eða eigendasaga bíls. Þegar viðskipti hafa átt sér stað myndast bálkur sem tengist við 
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keðjuna á viðeigandi stað. Ein helsta nýjungin sem bálkakeðjutæknin felur í sér er hvar og 

hvernig upplýsingar eru geymdar. Í dag eru upplýsingar sem þessar geymdar í tiltölulega 

fáum tölvum. Fari viðskipti annars vegar fram í gegnum bálkakeðju eru upplýsingarnar 

geymdar í gríðarstóru kerfi af samtengdum tölvum. Við það eykst öryggi upplýsinganna 

þar sem meðal annars mun erfiðara verður fyrir tölvuþrjóta að brjótast inn í kerfið og 

breyta upplýsingum því þrjóturinn þyrfti að brjótast inn í þúsundir tölva til að geta átt við 

upplýsingarnar. Þessi valddreifing og samstilling gerir það að verkum að enginn einn 

einstaklingur, stofnun eða fyrirtæki stjórnar upplýsingunum. Ef aðili selur eign gegnum 

bálkakeðju fá allir innan kerfisins upplýsingar um viðskiptin. Það gerir það að verkum að 

ekki er hægt að selja sömu vöru tvisvar eða greiða fyrir mismunandi vörur með sömu 

einingu gjaldmiðils. Bálkakeðjutækni kemur því í veg fyrir vandann um tvöföld útgjöld (e. 

The double spending problem). Þessi vandi hefur einungis loðað við viðskipti á rafrænu 

formi. Með tilkomu bálkakeðjunnar er einnig aðeins haldið eitt (stórt) bókhald og sú staða 

að bókhald stemmi ekki milli aðila heyrir því sögunni til. Það er vegna þess að þegar 

viðskipti eiga sér stað eru skilaboð send til allra í kerfinu þannig að höfuðbók hvers og eins 

einasta er uppfærð. Skilaboðin kalla þó aðeins fram raunverulega millifærslu hjá þeim 

sem kemur málið við (Olleros og Zhegu, 2016). 

Helstu veikleikar þeirra rafeyra sem til eru í dag eru hversu sáralítið er hægt að nota 

myntina til að borga fyrir vörur og þjónustu, hve kostnaðarsöm aðferðin er sem notuð er 

til þess að búa rafeyrinn til ásamt óstöðugleika myntanna. Sölustöðum sem taka við 

greiðslum í dulkóðuðum rafeyri fer fjölgandi en þeir eru ennþá sárafáir. Þar er hlutdeild 

þess reiðufjár sem við þekkjum í dag margfalt meiri en hlutdeild dulkóðaðs rafeyris. Þetta 

gæti vissulega breyst ef fjöldi sölustaða sem taka við dulkóðuðum rafeyri myndi aukast 

verulega. Líklegt er að það myndi valda því að allir söluaðilar myndu þá taka við slíkum 

rafeyri. Hægt er að horfa á þetta vandamál út frá sjónarhóli leikjafræðinnar þar sem þessi 

leikur hefur tvö jafnvægi, sem bæði eru stöðug. Annað hvort taka allir söluaðilar við 

dulkóðuðum rafeyri sem greiðslu eða enginn söluaðili (Gylfi Magnússon, 2017; Carney, 

2018). 

Aðferðin sem notuð er til að framleiða dulkóðaðan rafeyri dagsins í dag nefnist 

námugröftur. Henni svipar til eldri peningakerfa þegar peningaseðlar voru ávísanir á 

góðmálma á borð við gull. Námugröftur dagsins í dag, sem er nú rafrænn, á í raun að skila 
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sama tilgangi og áður, það er tryggja að ekki sé hægt að búa til ótakmarkað magn af 

tilteknum rafeyri með litlum fyrirvara og þar með grafa undan verðmæti hans. Þessi 

námugröftur krefst stórra tölvukerfa sem leysa flókin stærðfræðidæmi. Þegar 

tölvukerfunum tekst að leysa dæmið hefur það búið til dulkóðaðan rafeyri og er því 

rafeyririnn eins konar umbun fyrir námumennina, eigendur tölvanna. Gallinn liggur í því 

að tölvurnar sem þarf í námugröftinn eru dýrar og þær krefjast mikils rafmagns. Líta má 

á það sem hreina sóun. Talið er að raforkunotkun vegna námugraftar eftir Bitcoin í 

heiminum samsvari nú allri raforkunotkun Grikklands. Samanburður á raforkuþörf vegna 

einna viðskipta með Bitcoin eða með kreditkorti sýnir að raforkuþörf vegna einna Bitcoin 

viðskipta samsvarar raforkunotkun rúmlega 300.000 viðskipta með kreditkorti 

(Digiconomist, e.d.). 

 

Mynd 9: Raforkunotkun vegna greiðsluviðskipta (BitcoinEnergyConsupmtion.com, Sótt 11.04.2019). 

Það reiðufé sem mest er notað í dag krefst mjög takmarkaðs rafmagns. Þeir peningar 

eru búnir til úr pappír og bleki og krefjast prentvéla sem prenta seðlana. Það að slá mynt 

er kostnaðarsamara en seðlaframleiðslan en það er einungis lítið brot af þeim peningum 

sem eru í umferð í nútíma bankakerfi. Þess utan er megnið af íslenskum krónum ekki 

seðlar og myntir heldur þess í stað innistæður á ýmsum reikningum, sem er í raun líka 

rafeyrir en sá rafeyrir byggir þó ekki á bálkakeðjutækninni (Gylfi Magnússon, 2017). 
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Þó námugröfturinn eigi að tryggja meiri stöðugleika dulkóðaðra rafeyra er óstöðugleiki 

einn helsti veikleiki þeirra. Framboð og eftirspurn á markaði hefur reynst afar sveiflukennt 

og þar með verðgildi rafmyntanna. Skýra má þann vanda meðal annars vegna þess hve 

lítið dulkóðaður rafeyrir er notaður til að verðleggja vörur og þjónustu, samningar til 

lengri tíma eru ekki gerðir í slíkum rafeyrum og launþegar gera meðal annars ekki 

kjarasamninga í þessum myntum. Meðan slíkt er ekki gert með dulkóðaðar rafmyntir er 

sú ákveðna tregða ekki til staðar til að hindra breytingu í verðgildi upp á mörg prósentustig 

á einum degi. Ef skoðaður er stærsti rafeyrir dagsins í dag, Bitcoin, og hann borinn saman 

við Bandaríkjadollarann má sjá að miklar sveiflur hafa verið í verðgildi hans frá árinu 2013, 

þá sérstaklega frá árinu 2017. Vegna þessara miklu sveiflna er hægt að segja að Bitcoin sé 

nánast ónothæfur gjaldmiðill. Það væri óskynsamlegt að gera samning til lengri tíma í 

slíkri mynt, þar sem óvissan væri mikil. Þessi mikli óstöðugleiki hamlar mjög 

vaxtarmöguleikum rafeyris líkt og Bitcoin ásamt því að grafa undan gæðum gjaldmiðilsins 

þá einna helst möguleikanum á því að nota gjaldmiðilinn til að geyma verðmæti (Gylfi 

Magnússon, 2017). 

Rafeyrir dagsins í dag sem byggir á grunnkeðjutækninni er því ekki að uppfylla þrjú 

helstu skilyrði peninga sem Adam Smith nefndi í bók sinni Auðlegð þjóðanna. Hann 

uppfyllir það ekki að vera góður greiðslumiðill, þar sem það er mjög takmarkað hvað hægt 

er greiða fyrir með rafeyri. Að geyma verðmæti sín í slíkum greiðslumiðli fylgir mikil óvissa 

Mynd 10: Virði Bitcoin í USD, Myndrétthafi er Ster3oPro. Myndin er birt undir Creative Commons-
leyfi. (Sótt 12.05.2019). 
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og því reynist hann ekki heldur góður geymslumiðill. Miklar sveiflur í verðgildi rafeyris 

gera það svo að verkum að hann er ekki góð mælieining. Í næsta kafla verður skoðað hvað 

þarf að gerast svo rafeyrir sem byggir á sömu tækni og Bitcoin, það er bálkakeðjutækninni, 

uppfylli þrjú helstu skilyrði peninga.  
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5 Framtíðarmöguleikar með bálkakeðjutækninni 

Þrátt fyrir það að þær tegundir rafeyris sem þekkjast í dag búi yfir ýmsum ókostum er 

möguleiki á því að tæknin bakvið þá, bálkakeðjutæknin, geti gegnt veigamiklu hlutverki í 

framtíðinni sem tæknin á bakvið framtíðar greiðslumiðil. Í þessum kafla verður farið yfir 

það hvernig þessi nýja tækni getur náð þeim eiginleikum sem þarf til að verða ríkjandi 

greiðslumiðill framtíðarinnar og það hvernig seðlabankar eru að taka fyrstu skref í átt að 

því.  

Ef opnað verður fyrir viðskipti með dulkóðuðum rafeyri með lögum og rafeyririnn 

þannig gerður að hluta af fjármálakerfinu veitir það honum mikil hlunnindi en einnig mikla 

ábyrgð. Byggja þarf upp lagaramma kringum dulkóðaðan rafeyri til að tryggja öryggi 

almennings. Við að leggja framleiðslu slíks rafeyris í hendur seðlabanka er hægt að 

framleiða rafeyrinn með einföldum og nánast kostnaðarlausum aðgerðum sem tryggja 

enga sóun við framleiðslu. Óþarfi er þá að styðjast við námugröft þar sem seðlabankinn 

tryggir að offramboð verði ekki á myntinni sem draga myndi úr verðgildi hennar. Slíkur 

rafeyrir getur þá komið í stað seðla og mynta og getur myntsláttuhagnaður seðlabanka 

orðið meiri en hann er í dag þar sem framleiðslukostnaður slíks gjaldmiðils er lægri en 

framleiðslukostnaður seðla og mynta í dag. Einnig ef seðlabankar stæðu á bakvið 

dulkóðaðan rafeyri aukast líkur á því að löggjafarvaldið setji lög sem gerðu rafeyrinn að 

lögeyri. Þó lögeyrir séu peningaseðlar myntir í dag er engin krafa um að hann þurfi að vera 

það til framtíðar. Við það að gera rafeyrinn að lögeyrir verða söluaðilar skyldugir til að 

taka við honum. Stöðugur og fullkomlega seljanlegur dulkóðaður rafeyrir myndi því verða 

til við að seðlabankar tækju að sér umsjón og útgáfu slíkra mynta. Dulkóðaður 

seðlabankarafeyrir myndi þá uppfylla þrjú helstu skilyrði peninga. 

Enn sem komið er hefur enginn seðlabanki gefið út eða veitt almenningi aðgang að 

dulkóðuðum seðlabankarafeyri. Einnig hefur heldur enginn seðlabanki tekið þá formlegu 

ákvörðun um að hefja útgáfu á slíkum rafeyri. Ljóst er að svara þarf fjölmörgum 

spurningum um áhrif þess að seðlabanki gefi út dulkóðaðann rafeyri þá meðal annars um 

framkvæmd peningastefnu, fjármálastöðugleika, greiðslumiðlunarkerfi, lagaumhverfi, 

neytendavernd og efnahagsreikning seðlabanka áður en seðlabankarafeyrir verður gefinn 

út. Útgefendur peninga bæði erlendis sem og hérlendis eru þó byrjaðir að sýna áhuga á 

rafeyrum og eru byrjaðir að skoða hvað gera þarf til að slíkt verði hægt. Þar má segja að 
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Englandsbanki (Bank of England), kínverski seðlabankinn og sænski seðlabankinn séu 

komnir hvað lengst í slíkri vinnu. Það er því ljóst að áhugi fyrir því að koma dulkóðuðum 

seðlabankarafeyri í umferð er nokkur og líklegt að hann verði næsta stóra stökk í þróun 

greiðslumiðla (Fjármálainnviðir 2017, 2017; Carney, 2018). Verður nú skoðað hvaða skref 

sænski seðlabankinn og Seðlabanki Íslands hafa tekið til að kanna möguleikann á útgáfu 

seðlabankarafeyris. 

5.1 Sænski seðlabankinn 
Svíar eru þekktir fyrir litla notkun á reiðufé. Þeirra helsti greiðslumáti er með notkun 

kredit- og debetkorta og allt frá árinu 2009 hefur næst algengasti greiðslumátinn á eftir 

greiðslukortunum verið annars konar rafræn greiðslumiðlun (t.d. greiðsla með 

snjallsímum og -úrum). Svíar hafa aldrei verið hræddir við að vera fyrstir til að aðlagast 

nýjum stefnum í peningamálum. Þeir voru fyrstir í hinum vestræna heimi til að gefa út 

pappírsseðla árið 1661 og nú gæti svo orðið að sænski seðlabankinn verði fyrstur 

seðlabanka til að gefa út dulkóðaða rafmynt. Seðlabankinn þar í landi rannsakar nú hvaða 

lögfræðilegu og tæknilegu skilyrði seðlabankinn þarf að uppfylla til að geta gefið út slíkan 

rafeyri sem þeir nefna e-krónu. Áætlað er að rannsóknarnefndin skili niðurstöðum 

seinnihluta ársins 2019. Þeir taka það þó fram að ef þeir byrja að gefa út e-krónuna sé 

ekki ætlunin að hún komi í staðinn fyrir þá seðla og myntir sem nú eru í umferð hjá þeim. 

Í september 2017 skilaði rannsóknarnefndin af sér sinni fyrstu skýrslu þar sem þeir leggja 

til að tvinna saman skráðar e-krónur (e. register-based e-krona) og e-krónur byggðar á 

verðmæti (e. value-based e-krona). Með skráðri e-krónu yrði innistæðan geymd á 

reikningum í miðlægum gagnagrunni (e. central database) meðan e-krónur byggðar á 

verðmæti væru geymdar með svipuðum hætti og reiðufé er geymt í dag, það er á korti 

eða í snjallforriti. Með því að byggja e-krónuna á báðum þessum grunnum er hægt að 

flýta fyrir þróuninni. Þessi lausn myndi að mati seðlabankans gera e-krónuna aðgengilegri 

fyrir hópa sem almennt eru ólíklegri til eða óhæfir um að nota e-krónu reikninga og hægt 

verður til framtíðar að þróa e-krónuna betur þannig að hún henti öllum þeim mismunandi 

þörfum sem notendur reiðufjár hafa. Nefndin telur það svo hlutverk löggjafarvaldsins að 

ákveða hvort gera eigi þennan rafeyri að lögeyri (The Riksbank‘s e-krona project, 2017). 

Samkvæmt nefndinni er tilgangur e-krónunnar eftirfarandi: 
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Ø E-krónan er aðallega hugsuð fyrir lágar greiðslur milli viðskiptavina, fyrirtækja 
og yfirvalda. 

Ø E-krónan er á ábyrgð Seðlabanka Svíþjóðar, hún er tilgreind í sænskum krónum 
og er ætluð almenningi, fjármálastofnunum og fyrirtækjum. Hún á að vera 
aðgengileg allan sólarhringinn alla daga ársins. 

Ø Til að byrja með mun e-krónan ekki bera neina vexti, en markmiðið er þó að 
seinna meir verði hægt að hafa e-krónuna þannig að hún beri vexti. 

Ø Skráð e-króna er samtvinnuð með e-krónu byggða á verðmæti sem gerir e-
krónunni kleift að greiða lágar upphæðir án nettengingu og eykur því aðgengi 
að myntinni. 

Ø Sænski seðlabankinn býður upp á undirstöðuaðgerðir fyrir e-krónuna en er nú 
að rannsaka möguleikann á því að nota þá stafrænu innviði sem þegar eru til 
staðar til að bjóða utanaðkomandi aðilum að leggja til lausnir fyrir „end-user 
interaction“. 

Vert er að taka fram að þetta eru ekki endanlegar niðurstöður nefndarinnar þar sem 

hún er enn að störfum við að skoða möguleika notkunar e-krónunu (The Riksbank‘s e-

krona project, 2017). 

5.2 Íslenski seðlabankinn 
Seðlabanka Íslands ber lagaleg skylda til þess að tryggja öryggi og skilvirkni í 

greiðslumiðlun ásamt því að draga úr samfélagslegum kostnaði við slík kerfi. 

Seðlabankanum ber einnig skylda til að tryggja að nýjungar í greiðslumiðlun, þá sama 

hvort það sé á vegum einkaaðila eða stjórnvalda, dragi ekki úr líkum bankans til að ná 

fram markmiðum peningastefnu og fjármálastöðugleika. Því hefur Seðlabanki Íslands sett 

á fót starfshóp innan Seðlabankans sem fæst við að meta kosti og galla þess að 

Seðlabankinn gefi út rafeyri sem og með hvaða hætti væri hægt að standa að útgáfu 

rafræns reiðufjár og hvaða áhrif slíkt getur haft á greiðslumiðlun og fjármálakerfið. Sú 

vinna mun taka tíma þar sem fjölda spurninga er enn ósvarað (Fjármálainnviðir 2017, 

2017). 

Seðlabankinn hefur velt því fyrir sér hvort nýta eigi tækni sem nefnist dreifð færsluskrá 

við útgáfu rafeyris eða hvort áfram eigi að nota miðstýrt greiðslukerfi. Nú þegar hafa 

nokkrir seðlabankar hafið tilraunaverkefni í þessum efnum og hefur Seðlabanki Íslands 

fylgst vel með. Þau tilraunaverkefni snúa að því að þróa frumgerð að bálkakeðju á 

grundvelli dreifðar færsluskráar fyrir þátttakendur í stórgreiðslukerfi eða 
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verðbréfauppgjörskerfi. Ef þau tilraunaverkefni skila árangri myndi slík tæknilausn fela í 

sér breytingar á hlutverki seðlabanka (Fjármálainnviðir 2017, 2017). 

Til skoðunar er hjá Seðlabankanum hvort seðlabankar geti gefið út dulkóðaðan rafeyri 

sem hegðar sér sem líkast því reiðufé sem nú er gefið út af bankanum. Í því tilviki yrði 

fyrirkomulag innstæðna og greiðslumiðlunar áfram óbreytt, á meðan launa- og 

skattgreiðslur færu áfram í gegnum innistæðureikninga í viðskiptabönkum og 

sparisjóðum. Tilgangur slíkrar útfærslu er að draga úr kostnaði samfélagsins við útgáfu 

lögeyris en sömuleiðis raska sem minnst virkni peningastefnu. Hafa þarf þó í huga 

öryggissjónarmið og því bæri seðlabönkum að eiga nægar birgðir af reiðufé til að tryggja 

greiðslumiðlun í landinu við ákveðnar aðstæður á borð við ef markaðslausnir bresta eða 

þegar staðið er frammi fyrir öðrum áföllum. Í slíku felst kostnaður sem væri þó 

nauðsynlegur fórnarkostnaður öryggis (Fjármálainnviðir 2017, 2017). 

Síðast en ekki síðst er til skoðunar hjá Seðlabankanum sú útfærsla að hafa rafeyri á 

skráðum greiðslureikningi. Slíkt myndi krefjast alveg nýs fyrirkomulags þar sem 

einstaklingar og lögaðilar stofna ákveðinn greiðslureikning í seðlabanka. Sú inneign væri í 

formi seðlabankarafeyris sem væri áhættulaus og tryggður að fullu. Seðlabankar tækju þá 

á sig hlutverk greiðsluþjónustuveitanda sem sem gæti falið í sér áhættu fyrir bankana því 

ef þjónustan stæði ekki undir væntingum gæti hún skaðað orðspor bankans. Til að sporna 

gegn því hefur sú hugmynd komið fram að seðlabankar gefi einungis út rafeyri meðan 

aðrir aðilar taki að sér greiðsluþjónustuna (Fjármálainnviðir 2017, 2017). 

Seðlabanki Íslands hefur bent á það að til verður nýr innlánskostur ef þeir byrja að 

bjóða almenningi upp á að opna rafeyrisreikning hjá sér. Nýr innlánskostur getur valdið 

óstöðugleika á fjármálamarkaði því ef ótti myndast um að bankar og sparisjóðir séu að 

fara í þrot þá gæti almenningur flutt fjármuni sína á áhættulausan rafeyrisreikning hjá 

Seðlabankanum. Þar með getur stór hluti fjármögnunar bankakerfisins sem í dag er talinn 

stöðugur orðið óstöðugur (Fjármálainnviðir 2017, 2017). 

Það er ljóst að bálkakeðjutæknin veitir seðlabönkum möguleika á að hefja framleiðslu 

á nýrri tegund greiðslumiðils sem getur komið í stað seðla og mynta sem bankarnir gefa 

nú út. Það þarf þó fyrst að leggjast í mikla rannsóknarvinnu um áhrif seðlabankarafeyris 

áður en slík útgáfa hefst og er mörgum spurningum enn ósvarað hvað varðar áhrif slíks 

rafeyris. Ekki er því líklegt að seðlabankarafeyrir komi út í náinni framtíð og einnig verður 
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að teljast líklegt að í það minnsta til að byrja með verði reiðufjár enn til staðar sem 

varaleið. Ísland hefur ávalt verið framarlega í þróun greiðslumiðla og ekkert sem bendir 

til þess að annað verði við þessa þróun. Líkt og fjallað var um hér á undan er Seðlabanki 

Íslands nú þegar að rannsaka möguleikann á útgáfu slíks rafeyris. Stórar breytingar eru nú 

að eiga sér stað á sviði greiðslumiðlunar með tilskipun frá Evrópusambandinu (ESB) sem 

mun líklega valda aukinni og virkari samkeppni þegar kemur að þróun dulkóðaðra rafeyra 

og þar af leiðandi verður þróun hraðari en ella. Nánar verður fjallað um þessa stóru 

breytingu á sviði greiðslumiðlunar í kafla 6. 
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6 Breytingar í greiðslumiðlun 

Líkt og fram hefur komið snýst greiðslumiðlun um að koma fé á milli tveggja eða fleiri 

aðila. Í nútímahagkerfi eru fjármunir að mestu færðir rafrænt á milli reikninga meðan 

umfang viðskipta með reiðufé er minna. Heimur greiðslumiðlunar er að breytast hratt. 

Bæði heimili og fyrirtæki krefjast nú hraðari, einfaldari, ódýrari og fjölbreyttari leiða til 

greiðslu. Til að mæta slíkri eftirspurn er nú verið að þróa nýja tækni, bæði af núverandi 

markaðsaðilum en einnig af nýjum þjónustuaðilum. Með þessum miklu tækniframförum 

munu aðrar tegundir greiðslumiðlunar en sú að greiða með reiðufé einnig breytast. Þær 

þróanir heyra einnig undir fjártækni. Hér á eftir verður farið yfir tvær breytingar sem hafa 

undanfarið verið að ryðja sér til rúms í greiðsluþjónustu og skoðað hvaða áhrif þær eru 

líklegar til að hafa á framtíðar greiðslumiðlun. 

6.1 Endurnýjuð greiðsluþjónustutilskipum ESB (PSD2)  
Greiðsluþjónustuskipan ESB (PSD2) var samþykkt af Evrópuþingi og -ráði árið 2015. PSD2 

hefur það markmið að auka samkeppni á greiðsluþjónustumarkaði með þeim hætti að 

gera nýjum aðilum, öðrum en fjármálafyrirtækjum, kleift að komast inn á þann markað. 

Fram til þessa hafa nýjungar í greiðslulausnum fyrst og fremst byggt á hefðbundnum 

kortakerfum. Aftur á móti hefur greiðslumiðlun með notkun smáforrita í snjallsímum 

aukist stórlega undanfarið og útlit fyrir að sú aukning haldi áfram. PSD2 gerir aðilum sem 

ekki stunda hefðbundna bankastarfsemi kleift að fá aðgang að 

bankareikningsupplýsingum notanda þjónustunnar með fyrirfram gefnu samþykki hans. 

Það má því gera ráð fyrir nýjum þátttakendum á sviði greiðslumiðlunar sem ekki stunda 

hefðbundna bankastarfsemi í framtíðinni bæði hérlendis sem og erlendis. PSD2 eykur því 

samkeppni á markaði greiðslumiðlunar en virk samkeppni ýtir undir nýsköpun og styður 

við fjölbreyttari og hagkvæmari valkosti í greiðslumiðlun (Fjármálainnviðir 2017, 2017). 

PSD2 tilskipunin skilgreinir tvo nýja þátttakendur á sviði greiðsluþjónustu. Þeir eru 

annars vegar greiðsluvirkjendur sem mega framkvæma greiðslur beint af 

innlánareikningum banka og hins vegar upplýsingaþjónustuveitendur sem mega safna 

saman fjárhagsupplýsingum beint af innlánareikningum banka. Enginn samningur þarf að 

vera til staðar á milli bankans og þjónustuaðilans til að þjónustuaðilinn megi starfa á sviði 

greiðslumiðlunar, samþykki frá viðskiptavini dugar. Bankar þurfa að veita aðgengi í 

gegnum opin stöðluð þjónustuskil. Ef þjónustuaðili hefur fengið starfsréttindi í einu af 
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ríkjum EES veitir það honum réttindi til að bjóða uppá þjónustu í öllum EES ríkjum (Friðrik 

Þór Snorrason, 2017). 

Hægt er að skoða út frá tveimur víddum hverjir verða líklegir þátttakendur á 

fjármálamarkaði hér á Íslandi núna eftir að PSD2 tilskipunin hefur tekið gildi. Annars vegar 

út frá því hvort þátttakendur á markaðinum verða að mestu innlendir aðilar eða hvort 

markaðurinn verður einn sameiginlegur markaður fyrir greiðsluþjónustu innan EES og 

hins vegar hvort þátttakendur verði áfram fyrst og fremst fjármálafyrirtæki líkt og við 

þekkjum í dag, það er bankar og færsluhirðar, eða hvort nýjir aðilar á borð við fjártækni- 

og tæknifyrirtæki nái að skapa sér stöðu á greiðslumarkaðnum (Friðrik Þór Snorrason, 

2017). 

Hver sem niðurstaðan verður mun það hafa í för með sér breytingu á starfsemi banka 

eins og við þekkjum í dag. Annað hvort munu bankar aðlagast að nýrri löggjöf með minni 

háttar breytingum, kaupum á sprotafyrirtækjum sem starfa á sviði fjártækni og gera 

tæknina að sinni eigin, eða þá að greiðslumiðlunin mun fara algjörlega úr höndum 

bankanna og að eðli þeirra verður allt annað, og meira í ætt við tæknifyrirtæki eins og 

fjallað verður um í næsta kafla. Hver sú sem niðurstaðan verður er ljóst að hún mun hafa 

áhrif á það hvernig við notum reiðufé í dag. Það að auka aðgengi að markaði 

greiðslumiðlunar eykur líkur á hagkvæmari, sneggri, öruggari og fjölbreyttari leiðum til 

greiðslu. 

6.2 Rauntíma brúttó uppgjörskerfi  
Rauntíma brúttó uppgjörskerfi, RBU, (e. Real Time Gross Settlement) er kerfi þar sem 

peningar eða verðbréf eru millifærð frá einum banka yfir í annan í rauntíma, á brúttó 

grunni og millifærslan er óafturkræf eftir að hún hefur verið gerð. Það merkir að enginn 

biðtími er milli þess að sá sem vill millifæra peninginn millifærir hann og þar til sá sem 

taka á við peningnum fær hann. Þessi viðskipti geta átt sér stað allan sólarhringinn, alla 

daga ársins. Slík kerfi eru ekki ný af nálinni heldur hafa þau verið við líði síðan árið 1985 

og má nú finna í yfir 90 seðlabönkum heimsins. RBU eru oftast notuð til að millifæra háar 

upphæðir. Mikil eftirspurn er eftir hröðum og skilvirkum greiðslumátum á alþjóðavísu og 

eru Íslendingar þar ekki undanskyldir. Helsti galli RBU er að viðskiptakostnaður er yfirleitt 

hærri en aðrar millifærslur milli banka (Real-time gross settlement systems, 1997). 
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Englandsbanki hefur unnið að því að betrumbæta RBU með það að markmiði að lækka 

viðskiptakostnað hverrar færslu og auka aðgengi að greiðslumátanum. Árið 2016 opnaði 

Englandsbanki á það að greiðslumiðlarar sem ekki eru bankar fengju aðgengi að RBU. Með 

aukinni samkeppni hefur viðskipakostnaðurinn lækkað niður fyrir kostnaðinn sem fylgir 

viðskiptum með debet- og kreditkortum og aðgengið að RBU aukist. Þetta nýja 

greiðslukerfi gerir það að verkum að sem dæmi geta vinir sem kaupa saman gjöf skipt 

kostnaði gjafarinnar rafrænt sín á milli samstundis á ódýran og skilvirkan máta, það eina 

sem þarf er QR kóði símans eða símanúmer aðilans sem skipta á greiðslunni með. Þetta 

kerfi gerir það mögulegt að með rafrænum viðskiptum er hægt að stunda viðskipti beint 

á milli kaupanda og seljanda án viðkomu þriðja aðila og verða því viðskiptin jafningjaskipti 

(e. peer to peer). Nýja RBU kerfið ýtir því undir það að leyfa einstaklingum sjálfum að 

fylgjast með fjármálum sínum í rauntíma, allt frá því að fylgjast með eyðslu sinni yfir í að 

halda utan um framtíðar sparnað og núverandi lán. Englandsbanki bindur miklar vonir við 

þetta nýja kerfi sem framtíðar greiðslukerfi í náinni framtíð. Því má vænta að ef þetta nýja 

kerfi skilar góðum árangri hjá Englandsbanka muni önnur lönd, þar á meðal Ísland, taka 

upp sambærilegt kerfi (Carney, 2018). 

Seðlabanki Íslands hefur ekki haft RBU kerfi en frá árinu 2015 hefur bankinn unnið að 

verkefni sem kallast Draupnir. Það verkefni snýr að endurnýjun stórgreiðslu- og 

jöfnunarkerfa með notkun RBU kerfisins. Gangsetning á nýju millibankakerfi 

Seðlabankans var fyrirhugað á fyrri hluta ársins 2019. Það kerfi er sama kerfið og er í 

notkun hjá norrænum seðlabönkum. Þegar Ísland hefur sett upp RBU kerfi verður líklegra 

auðveldara að taka upp það kerfi sem er nú notað í Englandi komi það til með að skila 

góðum árangri (Fjármálainnviðir 2018, 2018). 

Rauntíma brúttó uppgjörskerfi er kerfi sem líkt og PSD2 getur umbylt 

greiðslumiðlunarmarkaðnum ef það kemst í almenna notkun. Það vaknar upp sú spurning 

hvort rauntíma brúttó uppgjörskerfi geti þróast í takt við aðrar tækniframfarir í 

greiðslumiðlun sem fylgja PSD2 tilskipuninni og eiga sér stað á ógnarhraða í dag eða hvort 

um sé að ræða gamla tækni sem verður úrelt eftir skamman tíma. Ljóst er að kerfið hefur 

verið lengi í þróun hjá ríkisstofnun og um er að ræða betrumbætur á kerfi sem á rætur 

sínar að rekja til ársins 1985. Þrátt fyrir víðtæka notkun í dag þá verður að teljast ólíklegt 
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að svo gamalt kerfi muni standast frjálsa samkeppni á markaði greiðslumiðlunar til 

framtíðar.  
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7 Breytingar á bankakerfum 

Þessar miklu breytingar sem nú standa yfir á sviði greiðslumiðlunar munu án efa hafa áhrif 

á starfsemi banka. Það má því segja að bankar standi nú á ákveðnum tímamótum. Með 

tilkomu PSD2 tilskipunar sem fjallað var um í kafla 6 má vænta að starfsemi banka eins og 

við þekkjum hana í dag mun breytast. Hingað til hafa flest bankakerfi fylgt ákveðnu 

þróunarferli. Þetta þróunarferli er í átta stigum eins og er en við hvert stig sem 

bankakerfið bætir við sig, eykst hagkvæmni bankaviðskipta, nýting fjármuna og framleiðni 

vex í efnahagslífinu.  

Þessi átta stig í þróun bankareksturs eru: 

1. Bein fjármálaleg milliganga 

2. Bankainnistæður notaðar sem gjaldmiðill 

3. Tilkoma millibankamarkaðar 

4. Tilkoma lánveitanda til þrautarvara 

5. Skulda– og fjárstýring 

6. Millilandavæðing – heimsvæðing 

7. Skuldavafningar 

8. Fjártækni 

Þróunarferlið er án efa ekki á enda, síðasti liðurinn í þróun bankareksturs, fjártækni, 

mun skipta miklu máli varðandi samkeppnishæfni bankanna í fjármálakerfum 

framtíðarinnar. Áður hafa bankar boðið pakkalausnir í fjármálum til að styðjast við 

breiddar- og stærðarhagræði sem hefur gefið þeim ákveðið fákeppnisvald. Með tilkomu 

fjártækni er nú hægt að sundurgreina hvern þjónustuþátt fjármálaþjónustunnar. 

Tilskipanir, á borð við PSD2, sem nú þegar hefur tekið gildi bæði innan ESB og á Íslandi, 

munu opna á að aðrir aðilar en bankar geta keppst um að veita slíka þjónustu. Ef bankarnir 

verða ekki fljótir að þróast og aðlagast þessu nýja umhverfi verður að teljast líklegt að þeir 

standi frammi fyrir því að missa frá sér ýmsa þjónustu sem áður skilaði þóknunatekjum 
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meðan þeir sitja enn uppi með ýmsan fastan kostnað vegna annarra þjónustuliða (Ásgeir 

Jónsson, 2009). 

Nú þegar má sjá að bankarnir eru byrjaðir að breytast og aðlagast. Íslandsbanki 

tilkynnti árið 2018 fyrstur íslensku viðskiptabankanna að þeir hefðu opnað sinn banka 

fyrir samstarf með öðrum fyrirtækjum áður en PSD2 tilskipunin tók gildi. Aðrir bankar hafa 

nú fylgt í kjölfarið og veita því þriðja aðila aðgengi að upplýsingum í gegnum örugga 

vefþjónustu líkt og PSD2 tilskipunin kveður á um. Þess utan til að vera samkeppnishæfir 

við komandi samkeppnisaðila eru bankarnir nú þegar byrjaðir að draga úr 

umsýslukostnaði bankana með því að fækka útibúum og minnka mannauð. Í nýlegum 

uppgjörum íslensku bankanna má sjá að arðsemi þeirra hefur farið minnkandi meðan 

kostnaðurinn fer vaxandi. Kostnaðarhlutföll íslensku bankanna eru hærri en hjá erlendum 

bönkum vegna hærri launakostnaðar, opinberra gjalda og skatta. Bankaskatturinn, sem 

er 0,376% skattur á allar skuldir fjármálafyrirtækja umfram 50 ma.kr., bitnar mjög á 

arðsemi bankanna. Þessir kostnaðarliðir gera samkeppnishæfni íslensku bankanna við 

erlenda samkeppni sem og við komandi samkeppni vegna PSD2 erfiða („Íslandsbanki 

opnar bankann“, 2018). 

Bankar þurfa að horfa til nýrra aðferða til að afla sér tekna af þjónustu við viðskiptavini 

sína. Þar er möguleiki á að bankar nýti sér það gríðarlega mikla magn upplýsinga um 

viðskiptavini sína sem þeir búa yfir. Það má segja að eitt helsta verðmæti bankanna sé í 

raun þau gögn sem þeir eiga um greiðslusögu viðskiptavina þeirra. Þessar upplýsingar 

geta veitt bönkum ákveðið forskot á verðandi samkeppnisaðila á markaði 

greiðslumiðlunar í framtíðinni. Það á eftir að koma frekar í ljós nú eftir að ný 

persónuverndarlöggjöf tóku gildi hver áhrifin verða á tækifæri bankanna til að vinna 

persónuupplýsingar. En eins og þróunin er virðist sem svo að það sé óumflýjanlegt að stór 

gagnasöfn séu verðmæti af gríðarlegri stærðargráðu. Þessar miklu upplýsingar geta því 

orðið einn helsti tekjuliður banka til framtíðar. 

Bankar hafa forskot á aðra aðila þar sem þeir stjórna markaðinum fyrir. Mikilvægt er 

að þeir nýti sér það ef þeir ætla að halda velli. Ef horft er á söguna má sjá að hingað til 

hafa bankarnir í raun styrkst við fyrri tækninýjungar á borð við kreditkort og heimabanka. 

Þá er heldur ekkert sem útilokar að bankar muni sjálfir taka upp þær fjártæknilausnir sem 

ná vinsældum eða kaupi þau fjártæknifyrirtæki sem nái einhverju tímamótaskrefi. Til 
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skemmri tíma litið er einnig stór hluti bankaþjónustu lokaður inni með reglugerðum og 

ríkisafskiptum og þar með óaðgengilegur fyrir utanaðkomandi aðila. Það er þó ekki 

ólíklegt að tekjuuppbygging banka muni breytast í náinni framtíð. Þóknanir sem áður vógu 

mikið í tekjustrúktur banka munu líklega dragast samana meðan aðrir og jafnvel nýjir 

tekjuliðir munu koma í staðinn. Líklegt er að hlutverk greiðslumiðlunar muni breytast 

innan banka, þóknanir vegna þeirra munu hafa minna vægi meðan greiðslusaga 

viðskiptavina verður verðmætari. Það verður því að teljast líklegt að bankar verði áfram 

til en starfsemi þeirra mun þó taka verulegum breytingum. 
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8 Lokaorð 

Við stöndum frammi fyrir miklum breytingum í greiðslumiðlun. Þessar breytingar ýta 

undir fjölbreyttari leiðir til greiðslu. Nú þegar er orðið óþarfi að taka veskið með í búðina 

því víða er hægt að borga fyrir vörur og þjónustu með snjallsímum og -úrum. Þessi 

viðskipti fara fram rafrænt og svipa til kredit- og debetkorta viðskipta að því leiti að þau 

eru rekjanleg og háð þriðja aðila og eru þar með ekki ný tegund reiðufjár. Með aukinni 

samkeppni á markaði greiðsluþjónustu, sem vænta má vegna PSD2 tilskipunarinnar sem 

tók gildi í maí 2018, má reikna með að færslugjöld fyrir rafræn viðskipti verði nær engin. 

Þetta leiðir af sér að reiðufé missir þá sérstöðu sem það hefur í dag hvað varðar það að 

engin færslugjöld fylgja viðskiptum með reiðufé. Auðveldara verður að greiða með korti, 

síma eða úri heldur en að þurfa að fara í banka eða hraðbanka til að nálgast reiðufé sitt 

fyrst. Nær öll laun eru greidd inn á bankabækur launþega og því þyrftu einstaklingar að 

gera sér ferð í bankann til að nálgast laun sín, vilji þeir eiga þau í formi reiðufjár. Útlit er 

þó fyrir að reiðufé verði til staðar í einhverri mynd næstu ár, jafnvel áratugi þar sem 

enginn greiðslumiðill hefur litið dagsins ljós sem uppfyllir kosti og eiginleika reiðufjár. Sá 

greiðslumiðill sem sumir binda miklar væntingar við er dulkóðaður rafeyrir byggður á 

bálkakeðjutækninni. Þekktasti slíki gjaldmiðill í dag er Bitcoin en hann á langt í land með 

að reynast jafn góður og reiðufé eins og talað var um í kafla 4. Aftur á móti ef slíkur 

gjaldmiðill væri gefinn út af seðlabanka gæti hann orðið stöðugri og væri einnig líklegri til 

að vera viðurkenndur greiðslumiðill á hinum almenna markaði. Mörgu er enn ósvarað er 

varðar áhrif seðlabankarafeyris á hagkerfið og hefur enginn seðlabanki hafið eða gefið út 

að hann ætli að hefja útgáfu á slíkum rafeyri svo ekki er útlit fyrir að það verði á næstu 

árum. 

Íslendingar hafa vanist því vel hvað tækniþróun getur verið hröð og er tækninýjungum 

iðulega tekið opnum örmum hér á landi. Þar er greiðslumiðlun engin undantekning. 

Íslendingar hafa verið leiðandi þjóð í greiðslumiðlun og ekki útlit fyrir að það muni 

breytast. Því er líklegt að áhrif PSD2 tilskipunarinnar á fjármálafyrirtæki muni vera mikil 

hérlendis. Ef bankar ætla að halda áfram að vera ráðandi á þeim markaði mega þeir ekki 

sofna á verðinum heldur verða að vera tilbúnir til að aðlagast og breytast. 

Með fjölbreyttari, hagkvæmari, öruggari og einfaldari greiðslumátum má gera ráð fyrir 

því að viðskipti almennings með reiðufé verði nær engin. Það þarf því ekki að vera 
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nauðsynlegt skref að ríkið takmarki aðgang að reiðufé þar sem líklegt er að almenningur 

muni sjálfur draga úr slíkri notkun. Ómögulegt er að koma í veg fyrir svarta hagkerfið því 

þó reiðufé yrði takmarkað þá kæmi eitthvað annað í staðinn. Ef reiðufé hverfur að nær 

öllu þá munu viðskipti fara nær eingöngu fram rafrænt. Þeir aðilar sem munu búa yfir 

gögnunum um greiðslusögur einstaklinga munu hafa mikið vald. 

Sá greiðslumiðill sem verður ráðandi til framtíðar hefur að öllum líkindum ekki komið 

fram enn sem komið er. Á næstu árum munu margar nýjar útgáfur greiðslumiðla koma 

fram en tíminn einn getur leitt það í ljós hver þeirra muni verða ráðandi. Mikilvægt er þó 

að hafa í huga að framtíðargreiðslumiðill þarf ekki að vera fullkominn, hann þarf bara að 

vera betri en það sem við höfum í dag.  
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