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Útdráttur 

Í nútíma samfélagi kjósa neytendur í auknum mæli að nýta sér stafræna tækni í flestu sem þeir 

taka sér fyrir hendur og er þar talin með fjármálaþjónusta. Framþróunin í rafrænni 

greiðslumiðlun og fjártækni hefur á undanförnum árum haft veruleg áhrif á fjármálamarkaðinn 

og breytt viðhorfum neytenda til fjármálaþjónustu. Rannsakendur hafa orðið varir við að dregist 

hefur gríðarlega úr notkun reiðufjár. Af þeim sökum er áhugavert að kanna það hvort þróunin 

muni á endanum verða sú að reiðufé hverfi af sjónarsviðinu. Markmið þessarar rannsóknar var 

að kanna það hvert þessi þróun stefnir og hvort framtíðin verði án reiðufjár. Við gerð þessarar 

rannsóknar var notuð eigindleg aðferð og tóku rannsakendur tíu viðtöl við einstaklinga sem 

starfa í fjármálageiranum eða eru á einhvern hátt tengdir honum. Með þessu voru rannsakenndur 

að leitast eftir því að fá betri innsýn inn í fjármálaheiminn og kanna viðhorf og skoðanir 

viðmælenda. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að flestir voru sammála því að á 

einhverjum tímapunkti í framtíðinni myndi reiðufé hverfa af sjónarsviðinu en óljóst væri með 

hvaða hætti það yrði. Helstu mótrök sem til staðar eru gegn útrýmingu reiðufjár voru skortur á 

trausti til viðskiptabankanna og tilfinningaleg gildi til reiðufjár. Fjármálæsi, tilfinningaleg gildi, 

og traust til viðskiptabankanna eru allt dæmi um rök almennings til þess að halda í reiðufé. Öll 

þessi andmæli koma í veg fyrir að reiðufé muni að lokum hverfa af sjónarsviðinu en 

áframhaldandi tilvera þess kemur í veg fyrir frekari þróun í átt að reiðufjárlausu samfélagi. 

Viðmælendur töldu einnig að Ísland væri mjög framarlega hvað varðar viðskipti með fjártækni 

samanborið við önnur lönd í heiminum. Flestir viðmælendur voru sammála því að Seðlabanki 

Íslands hafi mest um það að segja hvernig framtíð reiðufjár muni þróast.  
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1 Inngangur 

Á undanförnum árum hafa viðskipti án seðla og mynta orðið sífellt algengari. Þessar 

breytingar benda til þess að nútímasamfélag sé að þróast í átt að reiðufjárlausu1 samfélagi 

(Nikola Fabris, 2018). Í dag fer stór hluti viðskipta á Íslandi fram með rafrænum hætti og hefur 

þróunin verið gríðarlega hröð (Seðlabankinn, 2018).  

Stafræn tækni er sífellt að þróast og eftirspurnin eftir aðgengilegri og hraðari þjónustu er 

að aukast (Seðlabankinn, 2018). Það er margt sem bendir til þess að bankar í framtíðinni verða 

mjög frábrugðnir því sem við þekkjum í dag. Stærsti hluti greiðslumiðlunar á Íslandi er löngu 

orðinn rafrænn, menn fá launin sín með rafrænni millifærslu, nota millifærslur til þess að borga 

lán og reikninga og megnið af ráðstöfunartekjunum og neyslu er greitt með greiðslukortum 

(Andrés Magnússon, 2017). 

Kröfur neytenda eru sífellt að aukast og eru gerðar miklar kröfur til þess að þjónustan sé 

þægileg, örugg og hröð. Með þróun rafrænnar greiðslumiðlunar síðastliðin ár hefur dregið úr 

notkun reiðufjár í heiminum, ekki síst á Norðurlöndum. Þarfir og kröfur neytenda og atvinnulífs 

haldast í hendur við þróun tækninnar.  

Net- og snjallsímanotkun er í dag mjög almenn, en hún hefur áhrif á væntingar um styttri 

framkvæmdatíma aðgerða, aðgengi og einfaldleika eða þægindi (Seðlabankinn, 2018). Svíþjóð er 

ef til vill sú þjóð í heiminum sem kemst næst því að vera án reiðufjár og eru flest bankaútibú 

reiðufjárlaus (Landsbankinn, 2016). Í Svíþjóð taka fæstir veitingastaðir við reiðufé og að auki er 

ekki hægt að greiða með reiðufé fyrir aðgangsgjald í almenningssamgöngur. Af öllum greiðslum 

í Svíþjóð eru minna en tvö prósent sem fara fram með reiðufé (Björgvin Ingi Ólafsson, 2016). 

Ferðamenn eru hvattir til þess að bera ekki reiðufé á sér í Svíþjóð og eru þeir áminntir við 

komuna til landsins um að það sé engin þörf á því að fara í hraðbanka (Björgvin Ingi Ólafsson, 

2016). Hin Norðurlöndin eru langt komin með að gera fjármálakerfin sín alveg rafræn og sömu 

sögu má segja víða um heim (Landsbankinn, 2016). Vegna tækniþróunar og minni notkunar 

seðla og myntar, kannar Seðlabanki Íslands nú forsendur þess að gefa út rafrænt reiðufé.  

                                                
1 Í ritgerðinni er ýmist fjallað um seðla, myntir og peninga undir samheitinu reiðufé.  
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Seðlabankar víða um heim eru að gera slíkt hið sama til þess að bregðast við breyttum 

aðstæðum (Ólöf Ragnarsdóttir, 2018). Ávinningurinn af reiðufjárlausu samfélagi getur verið 

mikill. Kostnaðurinn við útgáfu og meðhöndlun reiðufjár er hár. Ef reiðufé yrði tekið úr umferð 

gæti það komið í veg fyrir svarta starfsemi og dregið úr skattundanskotum. Mögulegur 

ávinningur af seðlalausu samfélagi gæti einnig hjálpað til við að koma í veg fyrir ýmsa 

glæpastarfsemi (S. Achord, J. Chan, I. Collier, S. Nardani og S. Rochemont, 2017). Í Evrópu 

hefur margt verið gert til þess að draga úr umfangi reiðufjárnotkunar, en sem dæmi hafa verið 

sett lög á Spáni og í Frakklandi með það að markmiði að draga úr reiðufjárnotkun. Í Frakklandi 

er ólöglegt að nota reiðufé í viðskiptum umfram þúsund evrur (Björgvin Ingi Ólafsson, 2016).  

Í þessu rannsóknarverkefni verður fjallað um hver framtíð reiðufjár verði og þá kosti sem 

reiðufjárlaust samfélag gæti haft í för með sér. Mun samfélag án reiðufjár verða til þess að auka 

gagnsæi, rekjanleika og hraða í viðskiptum? Getur slík lausn komið í veg fyrir vandamál eins og 

skattundanskot og lækkað kostnað sem fylgir því að gefa út seðla og myntir? Með tilkomu 

fjártækni (e. fintech) hafa á undanförnum árum komið fram ýmsar nýjar aðferðir í rafrænni 

greiðslumiðlun. Eru þessar nýju rafrænu greiðslumiðlanir að koma í staðinn fyrir seðla og myntir 

og eru þær áhættulausar og öruggar? Hvaða áhrif hefur fjártækni á viðskiptabankastarfsemi og 

fjármálakerfið á Íslandi í heild sinni? Við lifum á merkilegum tímum þar sem tækniframþróunin 

er gríðarlega hröð og fjármálaumhverfið er sífellt að breytast. Í ljósi þess hve hröð þessi 

framþróun er í rafrænum greiðslulausnum er markmið þessarar rannsóknar að leita svara við 

eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

Hver er framtíð reiðufjár? 

Hvaða kosti hefur reiðufjárlaust samfélag? 

 

Þetta rannsóknarverkefni er uppbyggt af tíu meginköflum. Á eftir inngangi verður fjallað 

almennt um fjármálamarkaðinn og rýnt verður í fjármálastöðugleika, neytendur, seðla og mynt, 

greiðslumiðlun og þróun hennar. Einnig verður fjallað um greiðslumiðlun og rafrænar 

greiðslulausnir. Þriðji kafli fjallar um rafmynt og verður farið yfir rafmyntina Bitcoin og 

Bálkakeðjur. Fjórði kafli fjallar um reglugerðir og almennt um öryggi í rafrænum 

greiðslulausnum. Fimmti kafli fjallar um seðla og mynt í umferð á Íslandi, reiðufjárnotkun 

Íslendinga í gegnum tíðina ásamt umfjöllun um svarta hagkerfið. Sjötti kafli fjallar um 
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samfélagslegan ávinning af seðlalausu samfélagi. Í sjöunda kafla verður skoðaður samanburður 

milli Íslands og annarra landa varðandi þróun í átt að seðlalausu samfélagi og farið verður 

sérstaklega yfir stöðu Íslands á því sviði. Áttundi kafli fjallar um aðferðafræði rannsóknarinnar 

en þar verður farið í gegnum hvernig rannsakendur unnu að rannsókninni. Í níunda kafla verða 

niðurstöður úr viðtölum kynntar og í tíunda kafla eru lokaorð. 

2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Fjármálakerfið 

Íslenska fjármálakerfið og hið alþjóðlega hafa breyst mikið á undanförnum árum. Ef litið 

er til sögunnar hafa viðskipti hafa á tiltölulega stuttum tíma sögulega séð þróast úr því að eiga sér 

stað með vöruskiptum og síðar með peningum og ávísunum yfir í rafræn viðskipti með 

greiðslukortum, heimabönkum og sífellt nýrri rafrænum lausnum sem koma hratt í stað eldri 

greiðsluaðferða. 

Tækniframfarir hafa verið hraðar undanfarin ár og kröfur neytenda hafa aukist (Hvítbók um 

framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið, 2018). Sú bylting sem er að eiga sér stað nefnist fjártækni (e. 

fintech) og eykur hún skilvirkni og stuðlar að bættri þjónustu í fjármálageiranum (Sunna Karen 

Sigurþórsdóttir, 2019). 

Fjármálakerfið er almennt talið mikilvægt fyrir samfélagið í heild sinni. Eitt af 

meginhlutverkum fjármálakerfisins er t.d. að miðla fjármagni á milli sparifjáreigenda og lánþega 

ásamt því að að miðla greiðslum milli aðila. Fjármálakerfið byggist á innviðum sem gera því 

kleift að sinna hlutverki sínu í þágu samfélagsins. Áföll í fjármálakerfinu geta valdið miklum 

samfélagslegum kostnaði og er traust undirstaða þess að fjármálakerfið virki sem skyldi (Hvítbók 

um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið, 2018).  

Rúmur áratugur er liðinn frá því að alþjóðlega fjármálakreppan skall á og bankahrunið 

varð á Íslandi. Það hefur mikið breyst síðan þá í íslenska fjármálakerfinu sem og hinu alþjóðlega. 

Mikið hefur verið gert bæði hér á landi og erlendis til þess að minnka líkur á áföllum og milda 

afleiðingarnar. Sú vinna hefur skilað sér í sterkara regluverki og eftirliti með fjármálastarfsemi 

(Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið, 2018).  

Undanfarin ár hafa tækniframfarir verið hraðar og sömuleiðis hafa kröfur neytenda 

aukist. Sökum þessa þurfa fjármálafyrirtæki að búa sig undir áhrif tækniþróunar á hegðun og 
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væntingar neytenda sem þurfa jafnframt að aðlaga sig að breyttri umgjörð í regluverki og eftirliti 

með fjármálastarfsemi. Með þróun tækninnar hafa fjármálafyrirtæki möguleika á því að nýta 

hana til að hagræða í rekstri og lækka rekstrarkostnað. Íslenska fjármálakerfið stendur frammi 

fyrir þeirri áskorun að viðhorf almennings hefur verið frekar neikvætt gagnvart fjármálakerfinu. 

Ekki hefur enn tekist að endurheimta traust hérlendis (Hvítbók um framtíðarsýn fyrir 

fjármálakerfið, 2018).  

Lögum samkvæmt ber Seðlabanka Íslands að stuðla að traustu fjármálakerfi og 

stöðugleika í íslensku efnahagslífi. Honum ber einnig að sinna viðfangsefnum sem samrýmast 

hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem að stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. 

greiðslukerfi í landinu og við útlönd. Greiðslu- og verðbréfauppgjörskerfi eru mikilvægur þáttur 

fjármálakerfisins og því mikilvægt að tryggja virka og örugga starfsemi þeirra.  

Hlutverk Seðlabankans á sviði greiðslumiðlunar er margþætt og heyrir fyrst og síðast 

undir sviðið fjármálainnviðir, en önnur svið bankans koma einnig að greiðslumiðlun á ýmsa 

vegu. Undir fjármálainnviðum eru þrjú undirsvið; rekstur stórgreiðslukerfis, yfirsýn (e. 

oversight) með kerfislega mikilvægum innviðum og útgáfa reiðufjár (Seðlabanki Íslands, e.d.). 

Fjármálakerfið samanstendur af þremur meginstoðum, það eru fjármálainnviðir, 

fjármálastofnanir og fjármálamarkaðir. Fjármálainnviðir tengja viðskiptavini við 

fjármálastofnanir og fela þær í sér kerfi sem notuð eru til greiðslumiðlunar, skráningar og 

uppgjörs. Fjármálainnviðir eru því nokkurs konar pípulagnir eða vegakerfi fjármálakerfisins. 

Miklu máli skiptir fyrir þjóðarbúskap og stöðugleika fjármálakerfisins að þeir séu öruggir, 

skilvirkir og hagkvæmir í rekstri (Seðlabankinn, 2018).  

2.2 Fjármálastöðugleiki 

Skilvirk og traust greiðslumiðlun er undirstaða heilbrigðar og góðrar fjármálaþjónustu 

(Seðlabanki Íslands, 2018). Eitt meginhlutverka Seðlabanka Íslands er að stuðla að stöðugu, 

öruggu og virku fjármálakerfi (Seðlabanki Íslands, e.d.). Þegar talað er um fjármálastöðugleika 

er verið að horfa til þess að fjármálakerfið geti staðist þau áföll sem geta komið til í 

efnahagslífinu og á fjármálamörkuðum, tryggt fjármagn, miðlað lánsfé og greiðslum og dreift 

áhættu með viðhlítandi hætti. Stöðugleiki, hagvöxtur og virk stefna í peningamálum er 

nauðsynleg forsenda heilbrigðs fjármálakerfis (Seðlabanki Íslands, e.d.). 

 Mikilvægir fjármálainnviðir eru stórgreiðslukerfin (e. real-time gross settlement system), 
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jöfnunarkerfin (e. retail netting system) og verðbréfauppgjörskerfin (e. securities settlement 

system) og hafa þau áhrif á fjármálastöðugleika. Stórgreiðslukerfi er greiðslukerfi sem gerir upp 

öll greiðslufyrirmæli á milli þátttakenda, þ.e. fjármálastofnana, þar sem hver greiðslufyrirmæli 

eru tíu milljónir íslenskra króna eða hærri (Seðlabanki Íslands, e.d.). Jöfnunarkerfið er greiðslu- 

og uppgjörskerfi fyrir peningafærslur undir tíu milljónum króna (Seðlabanki Íslands, e.d.). 

Verðbréfauppgjörskerfið er uppgjörskerfi fyrir verðbréfaviðskipti í íslenskum krónum 

(Seðlabanki Íslands, e.d.). Seðlabanki Íslands er eigandi og rekstraraðila stórgreiðslukerfisins. 

Jöfnunarkerfið tilheyrir undir Greiðsluveituna ehf, en það er félag í eigu Seðlabankans. 

Verðbréfauppgjörskerfið er rekið af  Nasdaq2 sem er háður eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Öll þessi 

kerfi eru skilgreind sem kerfislega mikilvægir fjármálainnviðir þar sem þau geta hrundið af stað 

og breitt út kerfislega röskun milli þátttakenda og markaða. Þátttakendur í kerfunum eru fyrst og 

fremst fjármálafyrirtæki3.  Hlutverk Seðlabanka Íslands felst m.a. í því að meta hvort öryggi og 

virkni greiðslukerfanna (stórgreiðslukerfin og jöfnunarkerfin) sé í samræmi við svo kallaðar 

Kjarnareglur (e. principles for financial market infrastructures) um innviði fjármálamarkaða sem 

samanstanda af tuttugu og fjórum meginreglum (e. principles), sem greinast niður í smærri 

leiðibeinandi einingar (e. key considerations) og þar greinir hvernig framkvæmd Kjarnareglna 

verður best tryggð (Seðlabanki Íslands, 2013). Áhersla er lögð á að þátttakendur, kerfisstjóri og 

aðrir haghafar styðji við faglega framkvæmd og heildstæða stefnu við stýringu á áhættu í 

greiðslumiðlun (Seðlabanki Íslands, 2018).  

Almenningur og atvinnulífið treysta mjög á rafræna greiðslumiðlun og byggist hún á virkni 

upplýsingakerfa. Öryggi og þróun greiðslukerfa er mikilvægur þáttur í fjárhagslegum stöðugleika 

í hagkerfinu og framleiðni í þjóðarbúskap. Þegar upp kemur óvissa er mikilvægt að greiðslukerfi 

sé skilvirkt og traust (Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið, 2018). Ein af undirstöðum 

trausts á fjármálakerfinu er sterk neytendavernd, en neytendur verða að geta treyst því að tekið sé 

                                                
2 Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. var stofnuð 1997 af markaðsaðilum til að gefa út og skrá rafrænt verðbréf á 

íslenskum verðbréfamarkaði (Nasdaq, e.d.). 
3 Arion banki, Íslandsbanki og Landsbankinn eru þátttakendur í Stórgreiðslukerfinu og teljast 

kerfislega mikilvægir eftirlitsskyldir aðilar. Aðrir þátttakendur eru Kvika banki, sparisjóðirnir, 

Clearstream Banking S.A. og Euroclear Bank SA/NV (Seðlabanki Íslands, 2018) 
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hart á brotum á réttindum þeirra á fjármálamarkaði (Hvítbók um framtíðarsýn fyrir 

fjármálakerfið, 2018).  

2.3 Neytendur 

Það sem allar kynslóðir neytenda eiga sameiginlegt er að gera kröfur um að geta treyst 

bönkunum sem þær eru í viðskiptum við, ásamt því að það sé gagnsæi í þjónustunni og að hún sé 

hraðvirk (The Economist, 2017). Þarfir og kröfur neytenda haldast í hendur við þróun tækninnar 

og eru net- og snjallsímanotkun orðin mjög algeng. Neytendur hér á landi reiða sig í miklum 

mæli á rafræna greiðslumiðlun og er gerð meiri krafa á að geta nálgast upplýsingarnar á 

einfaldan hátt hvar og hvenær sem er.  

Væntingar um aðgengi, einfaldleika og þægindi gagnvart greiðslulausnum hafa aukist til 

muna (Seðlabanki Íslands, 2018). Sérstaklega hjá aldamótakynslóðinni sem ólst upp við tilvist 

internetsins og gerir þær kröfur að hún geti nálgast fjármálaþjónustu rafrænt og í snjallsímanum4 

sínum. Með tilkomu þessarar kynslóðar ásamt byltingu í tækni hefur fjármálaumhverfið breyst 

og gerðar eru auknar kröfur til banka um notendavæna þjónustu (The Economist, 2017). 

Notkun neytenda á reiðufé fer stöðugt minnkandi, allt frá því að rafræn greiðslukort 

komu til sögunnar. Líklegt er að þessi þróun muni halda áfram á komandi árum og hugsanlegt er 

að í framtíðinni munu rafrænir gjaldmiðlar taka við af þeim seðlum og myntum sem við þekkjum 

í dag. Ekki er ósennilegt að fyrirkomulag á útgáfu seðla og myntar breytist með tíð og tíma í ljósi 

örar markaðs- og tækniþróunar (Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið, 2018).  

2.4 Seðlar og mynt 

Áður fyrr voru vöruskipti ígildi peninga þ.e.a.s. fólk skiptist á vörum og þjónustu til þess 

að fá það sem það þurfti og virðið í viðskiptunum byggðist á þeirra persónulega mati. Viðskipti í 

slíku hagkerfi byggði á því að tvo aðila þurfti til sem vildu vöru eða þjónustu hins og mátu jafn 

mikils virði. Slíkt hagkerfi náði ekki að úthluta auðlindum með skilvirkum hætti en tilkoma 

peninga eins og við þekkjum þá í dag gerði viðskipti auðveldari (Mankiw, 2014). Peningar í dag 

eru byggðir á þeirri gagnkvæmu trú að þeir séu ákveðið virði. Þetta þýðir að peningar hafa aðeins 

gildi vegna þess að samfélagið hefur gefið þeim tiltekið gildi (Zorpette, 2012).  

                                                
4 Snjallsími hefur bæði eiginleika farsíma og tölvu. 
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Peningar eru gefnir út af þremur ástæðum, í fyrsta lagi eru peningar skiptimiðill, það 

þýðir að gegn því að afhenda peninga fæst fyrir þá vörur og þjónusta. Í öðru lagi eru peningar 

ákveðin reiknieining og í þriðja lagi eru þeir verðmætaforði (Seðlabanki Íslands, e.d.). 

Peningaseðlar og myntir eru sams konar skuldaviðurkenningar, þ.e. handhafi þeirra á kröfu 

gagnvart útgefandanum sem á Íslandi er Seðlabanki Íslands. Fyrir þessa skuldaviðurkenningu 

getur hann t.d. tekið út vörur í verslunum. Í nútímasamfélagi tækninnar eru þessar 

skuldaviðurkenningar til í fleiri myndum, sem dæmi má nefna plastkort sem eru beintengd 

tölvukerfum banka. Peningar eru það verkfæri sem á hvað mestan þátt í að gera hagkerfi skilvirkt 

(„Hvað eru peningar?“, 2006). Seðlabanki Íslands hefur einkarétt á að gefa út seðla og mynt á 

Íslandi, líkt og seðlabankar í flestum löndum (Seðlabanki Íslands, 2018).  

Á síðustu árum hafa seðlabankar víða um heim beint sjónum sínum að mögulegri 

rafvæðingu seðla og mynta. Meginástæður þess eru tækniframfarir, minnkandi notkun reiðufjár 

og öryggissjónarmið (Seðlabanki Íslands, 2018). Staðreyndin er sú að flestir glæpir eru í formi 

þess að ræna reiðufé eða að nota reiðufé sem lausnargjald. Eiturlyfjasala fer einnig nánast 

eingöngu fram með reiðufé ásamt því að meginhluti skattsvika er falin í viðskiptum með reiðufé. 

Rafvæðing seðla og mynta myndi gera viðskipti rekjanleg sem eykur gagnsæi og öryggi 

(Warwick, 2004). Síðustu ár hefur tækninni farið mikið fram sem hefur leitt til þess að hægt er 

að greiða fyrir þjónustu og varning með rafrænni greiðslumiðlun (Fabris, 2018). 

2.5 Greiðslumiðlun   

Neytendur og atvinnulífið á Íslandi reiða sig í síauknum mæli á rafræna 

smágreiðslumiðlun og haldast þarfir og kröfur í hendur við þróun á tækni ásamt því að net- og 

snjallsímanotkun er orðin almennari. Það hefur síðan áhrif á væntingar neytenda til styttri 

framkvæmdatíma aðgerða, aðgengi, þægindi og einfaldleika gagnvart greiðslulausnum 

(Seðlabanki Íslands, 2018).  

Greiðsla er skilgreind sem „aðgerð sem greiðandi eða viðtakandi greiðslu á frumkvæði að 

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

til grundvallar aðgerðinni milli greiðanda  og viðtakanda  greiðslu“ (Lög um greiðsluþjónustu nr. 

120/2011). Greiðsluþjónusta er starfsleyfisskyld starfsemi, skv. lögum nr. 120/2011, um 

greiðsluþjónustu. Með lögunum var innleidd hér á landi upprunaleg greiðsluþjónustutilskipun 

ESB (PSD1) og er því um samevrópskar reglur að ræða.  
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Til greiðsluþjónustuveitenda teljast einkum fjármálafyrirtæki, rafeyrisfyrirtæki og 

greiðslustofnanir, þ.e. eftirlitsskyldir aðilar í skilningi laga nr. 87/1998, um opinbert eftirlit með 

fjármálastarfsemi. Undir hugtakið greiðsluþjónusta fellur m.a. útgáfa greiðslumiðla (hér á landi 

einkum debet-, kreditkort og netbankar) og þjónusta sem gerir kleift að leggja reiðufé inn á 

greiðslureikning eða taka reiðufé út af greiðslureikningi og framkvæma greiðslur, þ.m.t. 

millifærslur fjármuna á og af greiðslureikningi hjá greiðsluþjónustuveitanda notanda eða hjá 

öðrum greiðsluþjónustuveitanda (Smágreiðslumiðlun frá sjónarhóli viðbúnaðar og 

fjármálastöðugleika, 2018). Bæði alþjóðlega og á Íslandi hefur umhverfi greiðslumiðlunar verið 

ört að breytast, sem á rætur að rekja til ýmissa nýrra tæknilausna og einnig breytinga á regluverki 

sem mun örva samkeppni á þessum vettvangi. Tilkoma nýrra greiðslumiðla og framþróun í 

rafrænni greiðslumiðlun hefur leitt til þess að notkun reiðufjár hefur farið minnkandi í 

greiðslumiðlun.  

 Fyrstu skref við athugun á samfélagslegum kostnaði greiðslumiðlunar á Íslandi voru tekin 

af Seðlabanka Íslands árið 2014. Hún studdist við aðferðafræði norska seðlabankans við 

gagnaöflun og úrvinnslu gagna (Seðlabanki Íslands, 2016). Niðurstöður athugunarinnar sýndu 

fram á að kostnaður samfélagsins af greiðslumiðlun hafi numið um 28 milljónum króna á árinu 

2014 fyrir utan kostnað sölu- og þjónustuaðila (Seðlabanki Íslands, 2016). Niðurstöðurnar sýndu 

einnig fram á að hver færsla með greiðslukorti kostaði samfélagið að meðaltali um 101 kr. og 

með reiðufé að meðaltali um 88 kr. Vert er að taka fram að ekki er tekið með inn í reikninginn 

kostnaður sölu- og þjónustuaðila, en hann vegur þungt í kostnaði á notkun greiðslumiðla 

(Seðlabanki Íslands, 2016).  

 Stefna Seðlabanka Íslands er sú að halda áfram þeim aðgerðum sem framkvæmdar hafa 

verið í tengslum við greiningu og mat á kostnaði íslensks samfélags af greiðslumiðlun. Jafnframt 

gefa þessar aðgerðir af sér gagnsærri upplýsingar til neytenda um þau þjónustugjöld sem 

greiðslumiðlar og greiðsluaðferðir bera með sér (Seðlabanki Íslands, 2016).  

Almenningur og atvinnulífið treysta mjög á rafræna greiðslumiðlun og byggist hún á 

virkni upplýsingakerfa. Þróun og öryggi greiðslukerfa er mikilvægur þáttur, þegar upp kemur 

óvissa er mikilvægt að greiðslukerfi sé skilvirkt og traust.  
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2.6 Þróun greiðslumiðlunar 

Á níunda og tíunda áratug síðustu aldar varð bylting í greiðslumiðlun, en þá voru kynnt til 

sögunnar debet- og kreditkort, sem eru í dag mest notuðu greiðslumiðlarnir í Evrópu og á Íslandi. 

Þessi bylting í greiðslumiðlun jók öryggi, skilvirkni og þægindi fyrir neytendur og fyrirtæki. 

Notkun greiðslukorta felur að vísu í sér ákveðinn kostnað en kostnaðurinn er að hluta til kominn 

vegna þess að margir aðilar koma að hverri færslu.  

Þegar neytandi greiðir með greiðslukorti er send færslubeiðni í gegnum færsluhirði (t.d. 

Borgun, Kortaþjónustuna eða Valitor), sem er með samning við kortaskema (Visa eða MasterCard) 

sem hefur síðan samband við bankann sem gaf út kortið til að fá staðfestingu á heimild kortsins. 

Færslan er síðan heimiluð ef til staðar eru nægir fjármunir og greiðsla send til færsluhirðisins sem 

gerir síðan upp við kaupmanninn (Friðrik Þór Snorrason, 2017).  

Undanfarin ár hefur þróun greiðslumiðlunar færst yfir í nýjar greiðslulausnir, t.d. 

farsímagreiðslulausnir, sem hingað til hafa byggst á undirliggjandi kortakerfum og hafa í raun fært 

hefðbundna virkni greiðslukorta yfir í farsíma til þess að geta framkvæmt millifærslu á milli 

einstaklinga. Í þessum tilfellum hefur verið hægt að nota farsíma til að greiða beint, en það hefur 

bara verið mögulegt ef hinn aðilinn er með tiltekinn búnað til þess að taka á móti færslunni (Friðrik 

Þór Snorrason, 2017).  

 
Mynd 1: Þróun í fjölda eigenda snjallsíma á milli ára (Gallup, 2017). 
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Þróun greiðslumiðlunar helst í hendur við tækniframfarir, breytta viðskiptahætti, þróun 

regluverks og áherslur á aukna kostnaðarhagkvæmni. Að miðla greiðslum með notkun 

internetsins og snjallsíma þykir sjálfsagt í dag en stöðugt er að bætast í flóru nýrra smáforrita 

(greiðsluappa). Eins og sjá má á mynd nr. 1 hefur eigendum snjallsíma5 fjölgað umtalsvert frá 

árinu 2011 til 2017 (Seðlabanki Íslands, 2018). Neytendur og atvinnnulíf reiða sig í miklum mæli 

á rafræna smágreiðslumiðlun og eru því miklir almannahagsmunir bundnir við það að hún sé 

hagkvæm, örugg og skilvirk (Seðlabanki Íslands, 2018). 

 
Mynd 2: Hlutfall reiðufjár og greiðslukorta í staðgreiðsluviðskiptum (Seðlabanki Íslands, 2018). 

Mynd nr. 2 sýnir hlutfallslega notkun reiðufjár og greiðslukorta á milli áranna 2012-2017. 

Sjá má að notkun debetkorta og kreditkorta er yfirgnæfandi. Frá því að rafræn greiðslukort komu 

til sögunnar hefur notkun reiðufjár farið minnkandi. Með tilkomu netverslana hefur notkun 

greiðslukorta aukist enn frekar og mun þessi þróun líklegast koma til með að aukast ekki síst vegna 

hagkvæmara verða í mörgum tilvikum og þess að fólk hefur nýtt sér bættan aðgang að erlendum 

vörum í ríkara mæli en áður (Seðlabanki Íslands, 2018).  

                                                
5 Snjallsími hefur bæði eiginleika farsíma og tölvu.  
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2.7 Smágreiðslumiðlun 

Greiðsluþjónusta eða smágreiðslumiðlun6 er starfsskyld starfsemi, skv lögum nr. 

120/2011, um greiðsluþjónustu, þ.m.t. færsluhirðing sbr. 5. tölul. 1. mgr. 4. gr.  (Sérrit 

Seðlabanka Íslands, 2018). Miklar breytingar hafa átt sér stað á sviði smágreiðslumiðlunar. 

Þróun rafrænnar greiðslumiðlunar hefur haft í för með sér margvísleg tækifæri en um leið 

ógnanir og ýmsar áskoranir. Í nútímasamfélagi þykir í auknum mæli sjálfsagt að miðla greiðslum 

með notkun snjallsíma en stöðugt bætist í flóru nýrra smáforrita eða svokallaðra 

greiðslusnjallforrita sem gerir fólki kleift að greiða með símanum sínum. Þessi þróun mun í 

framtíðinni verða án tenginga við greiðslukort eins og almennt hefur verið til þessa (Sérrit 

Seðlabanka Íslands, 2018). 

  Ein af þeim spurningum sem yfirvöld standa frammi fyrir er hvernig hægt er að tryggja 

greiðslumiðlun þegar vá steðjar að í samfélögum þegar reiðufé hefur næstum verið útrýmt . Ef til 

viðskiptadeilna kæmi milli tveggja ríkja væri hægt að loka á virkni greiðslukorta ef yfirvöld 

annars ríkisins myndu setja þrýsting á kortasamsteypurnar (Friðrik Þór Snorrason, 2017). Til 

þess að smágreiðslumiðlun í landi verði fyrir ógnun þurfa hins vegar ekki endilega 

stjórnvaldsaðgerðir að vera á bakvið hana. Margt getur spilað inn í þegar kemur að ógnunum 

smágreiðslumiðlunar, en gott dæmi um ógnun smágreiðslumiðlunar varð við hrun íslensku 

bankanna í október árið 2008. Þá kom til álita hjá erlendu kortasamsteypunum að loka 

greiðslukortum á Íslandi vegna ótta um að útgefendur kortanna, þ.e. gömlu bankarnir, gætu ekki 

gert upp við færsluhirða kreditkortanna sem þurftu að standa skil á greiðslum til kaupmanna. 

Seðlabanka Íslands tókst að koma í veg fyrir lokanir kreditkortanna og tryggja fulla virkni 

debetkorta erlendis (Friðrik Þór Snorrason, 2017).  

Stofnanir Evrópusambandsins (ESB) hafa undanfarin ár lagt mikla vinnu í mótun 

regluverks á sviði smágreiðslumiðlunar. Áherslurnar hafa beinst að því að tryggja vernd 

neytenda, m.a. með eftirliti ásamt aukinni upplýsingagjöf. Í þessu samhengi er rétt að nefna að 

regluverk ESB á sviði smágreiðslumiðlunar hefur tengsl við annað regluverk sambandsins um 

aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, netöryggi, neytendamál og 

persónuvernd. 

                                                
6 Skv. 5.  tölul. 1. mgr. 4. gr. laga um greiðsluþjónustu nr. 120/2011 telst til skilgreiningar á greiðsluþjónustu vera sú  

þjónusta sem gerir kleift að leggja inn reiðufé, taka út reiðufé og millifærsla á reiðufé.  



 12 

 Hér á landi hefur rafræn smágreiðslumiðlun að mörgu leyti verið virk og örugg, meðal 

annars vegna þess að hún er að verulegu leyti byggð á samtímauppgjöri. Það er því mikilvægt að 

til staðar séu varaleiðir ef eitthvað bjátar á í meginkerfum smágreiðslumiðlunar til að auka öryggi. 

Hingað til hafa seðlar og mynt gegnt því hlutverki, en í samræmi við kall tímans er einnig 

mikilvægt að það séu til staðar rafrænar varaleiðir (Seðlabanki Íslands). Fjártækni (e. fintech) hefur 

haft það í för með sér að starfsumhverfi hefðbundinna fjármálafyrirtækja hér á landi hefur breyst 

til muna (Nýjasta fjártækni og vísindi, 2017). 

2.8 Fjártækni 

Fjártækni (e. fintech) hefur breytt fjármálaumhverfinu mikið síðust ár og áratugi. 

Fjártækni er skilgreind sem fjármálatækni sem er notuð í fjármálaþjónustu af fjármálastofnunum 

(Marr Bernhard, 2017). Allar tækninýjungar og tæknilausnir sem breyta umhverfinu á 

fjármálamarkaði falla undir fjártækni.  

Þróun í fjártækni hefur breytt umhverfinu á fjármálamarkaði og einnig hafa viðhorf 

almennings til fjármálaþjónustu breyst. Það skapar fjármálafyrirtækjum tækifæri að efla traust og 

skapa stafrænt viðskiptasamband við neytendur, en talið er að hefðbundin bankaþjónusta muni 

leggjast af í framtíðinni og fjártæknifyrirtæki muni í auknum mæli ryðja sér til rúms (Daníel 

Freyr Birkisson, 2018).  

Bankar eru í auknum mæli að nýta sér tækni til þess að ná fram hagræðingu og úrbótum í 

rekstri. Þeir geta notað tækni til að skapa nýjar lausnir og vörur fyrir viðskiptavini sína sem er þá 

gjarnan gert í hagræðingarskyni. Hér er verið að tala um lausnir þar sem bankinn býður upp á 

þjónustumöguleika í netbanka, stafrænar lausnir fyrir lánveitingar, eignastýringu og rafræna 

greiðslumiðlun (Hvítbók um framtíðarsýn og fjármálakerfið, 2018). Stafræn tækni er í vaxandi 

mæli notuð á meðal neytenda þegar kemur að viðskiptum við banka, en þess má geta að 

yfirgnæfandi meirihluti stjórnenda fjármálafyrirtækja telur að fjármálatækni muni hafa mikil 

áhrif á viðskiptabankastarfsemi7 og greiðslumiðlun í framtíðinni (Nýjasta fjártækni og vísindi, 

2017).  

                                                
7 Bankar sem taka við innlánum frá almenningi. 
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2.9 Rafræn greiðslumiðlun 

Greiðslumiðlun snýst um að koma fé á milli tveggja eða fleiri aðila og nú á tímum eru 

fjármunirnir að mestu færðir rafrænt á milli reikninga. Bankar og fjármálastofnanir eru 

lykilaðilar í þessari starfsemi og víðast hvar hafa þróast ákveðnar aðferðir við greiðslumiðlunina. 

(Tómas Örn Kristinsson, 2000). 

Með þróun rafrænnar greiðslumiðlunar síðastliðin ár hefur dregið úr notkun reiðufjár í 

heiminum, ekki síst á Norðurlöndum (Seðlabanki Íslands, 2018). Þessi þróun á sér ekki síst rætur 

í því að tækninni fer alltaf meira og meira fram ásamt því að kröfur og væntingar neytenda verða 

meiri til hraðari þjónustu, aðgengis, einfaldleika og þæginda. Vegna þessarar stafrænu byltingar 

hafa skapast gríðarleg tækifæri fyrir aðila á öllum mörkuðum ekki síst á fjármálamarkaði.  

Greiðslur með símanum eru tengdar undirliggjandi greiðslukorti. Þegar kort er virkjað 

fyrir snertilausar greiðslur verður til sýndarnúmer (e. token number) sem símtækið notar. 

Kortanúmerið er því ekki notað þegar greitt er með símanum, sem eykur öryggi snertilausra 

greiðslna.Til þess að geta notað síma sem greiðsluleið er nauðsynlegt að notendur noti viðeigandi 

öryggisstillingar til þess að aflæsa símtækinu, t.d. PIN númer8 eða fingrafar. Þar sem 

auðkenningarleið símtækis er nú nýtt sem staðfesting á greiðslu er mikilvægt að notendur passi 

vel upp á hverja þá auðkenningarleið sem notuð er og tryggi að hún sé ekki aðgengileg öðrum en 

notandanum sjálfum (Íslandsbanki, 2019).  

Viðskiptabankar víða um heim hafa leitað í snjallsímatæknina í stað greiðslukorta. 

Lausnir eins og Apple Pay, Google Wallet og Paypal bjóða uppá snertilausar greiðslur með 

snjallsímanum. Sem dæmi má nefna að í Bretlandi er t.a.m. ekki nauðsynlegt að eiga lestarkort 

því þar er hægt að greiða fyrir farið með greiðslulausn (e. app) í snjallsímanum. Kortalausir 

hraðbankar voru innleiddir á Spáni árið 2011, en þar er óþarfi að nota greiðslukort í völdum 

hraðbönkum (Helena Pálsdóttir, e.d.). Kostir snjallsímagreiðslna eru að þær eru ódýrari en 

greiðslukortalausnir og henta flestum neytendum (Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið, 

2018).  

Frá því að greiðslukort komu til sögunnar hefur dregið ört úr notkun reiðufjár bæði 

erlendis og hér á landi. Erlendis eru dæmi um það að kaupmenn og þjónustuveitendur taki ekki 

                                                
8 PIN númer er fjögurra stafa númer sem fylgir greiðslukortum. 
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lengur við reiðufé vegna kostnaðar og óhagræðis. Á komandi árum er líklegt að þessi þróun muni 

halda áfram og hugsanlegt er að í framtíðinni muni rafrænir gjaldmiðlar, t.d. rafkróna hér á landi, 

bjóða upp á sambærileg þægindi og þekkjast nú með rafrænni smágreiðslumiðlun (Hvítbók um 

framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið, 2018).  

2.10 Rafeyrir 

Rafræn greiðsla er byggð á rafeyri, en rafeyrir er peningaleg verðmæti sem geymd eru á 

rafrænum miðli (Seðlabanki Íslands, 2018). Rafeyrir er skilgreindur sem ,,Peningaleg verðmæti, í 

formi kröfu á útgefanda sem er geymd í rafrænum miðli, þ.m.t. á segulformi, gefin út í skiptum 

fyrir fjármuni, í þeim tilgangi að framkvæma greiðslu í skilningi laga um greiðsluþjónustu og 

samþykkt er sem slík af öðrum aðilum en útgefandanum sjálfum.“ (Lög um útgáfu og meðferð 

rafeyris nr. 17/2013). Tilgangur með útgáfu rafeyris er að geta stundað ódýr viðskipti um allan 

heim án aðkomu banka eða ríkis. Munurinn á tilskipunarfé (e. fiat) og rafeyri liggur í því að á 

bakvið tilskipunarfé stendur ríkið. Ríkið setur lög og reglur og samþykkir tilskipunarféð sem 

löglegan greiðslumiðil í landinu en rafeyrir hefur engar svokallaðar samþykktir á bakvið sig. Þótt 

furðulegt sé þá ber rafeyrir verðmæti, sem eru þó mismikil. Þrjár gerðir greiðsluleiða teljast til 

rafeyris en það eru greiðslukort (debetkort og kreditkort), rafreiðufé (gjafakort) og neteyrir, en 

það eru peningar sem byggja á hugbúnaði og geta notast til greiðslu á samskiptaneti. 

2.11 Greiðslukort 

Alþjóðlega greiðslukortakerfið er eitt af flóknustu og skilvirkustu fjármálastofnunum í 

sögu heimsins, 24 klukkustunda, örugg, alþjóðleg samtenging, tafarlaus tengslanet neytenda, 

kortakerfa, útgefenda og kaupmanna sem nær til fjarlægustu heimshorna. Þó svo að kerfið sé 

flókið þá er það einnig sérlega skilvirkt, en alþjóðlega greiðslukortakerfið veitir kaupmönnum  

næstum tafarlaust aðgengi að greiðslum án þess að af þeim stafi áhætta, seinkun og kostnaður við 

eftirlit og peninga (Cooper & Zywicki, 2017). Með greiðslukortum öðlast neytendur 

sveigjanleika og öryggi að þurfa ekki að hafa meðferðis reiðufé, og forðast þannig áhættu á 

þjófnaði eða tapi sem og kostnaði og óþæginda við úttektir reiðufjár í hraðbönkum (e. ATM) eða 

hjá gjaldkerum (e. bank teller). Stjórnvöld njóta einnig góðs af notkun neytenda á greiðslukortum 

með því að þurfa ekki að prenta reiðufjár ásamt samdrætti glæpa og skattsvika þar sem neytendur 
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hafa fært sig frá notkun reiðufés (Cooper & Zywicki, 2017).  Greiðslukort geta verið debetkort 

eða kreditkort (Samtök fjármálafyrirtækja, e.d.). 

2.11.1  Debetkort 

Debetkort er sú greiðsluleið sem tók við af ávísunum. Debetkort teljast til mikilvægustu 

greiðslumiðla í viðskiptum, en þau eru tengd innlánsreikningum einstaklinga hjá 

fjármálafyrirtækjum.  Til þess að möguleiki sé fyrir hendi að greiða með debetkorti þarf 

innistæða að vera til staðar, en greiðslukerfi bankans kannar það við úttekt og millifærir 

jafnóðum af reikningi korthafa ef innistæða er fyrir hendi (Cooper & Zywicki, 2017). Áður 

nægði að renna segulrönd kortsins í gegnum greiðsluposa til þess að ganga frá greiðslu en í dag 

krefst greiðslukerfið þess að einstaklingur hafi við höndina lykilnúmer (e. pincode). 

Lykilnúmerin voru tekin til notkunar í þeim tilgangi að koma í veg fyrir mögulega misnotkun 

sem segulröndin bauð upp á (Cooper & Zywicki, 2017). 

 Ýmsar nýjungar og þróun hafa komið fram síðastliðin misseri í tengslum við aukin 

þægindi tengdum notkun á greiðslukortum, en nýjustu útgáfur debetkorta bjóða upp á snertilausn 

sem greiðslumöguleika. Með þessum nýju gerðum debetkorta getur hver sem er greitt allt að 

fimm þúsund íslenskum krónum í hverri færslu einungis með því að leggja kortið upp að 

greiðsluposanum (Gísli B. Árnason, 2017). Nýjustu debetkortin eru einnig með kortanúmeri sem 

svipar til eiginleika kreditkorta, ásamt því að vera án myndar af einstaklingi og því ekkert sem 

staðfestir eignarréttindi ef einstaklingur ætlar sér að greiða með kortinu nema þá að hann viti 

lykilnúmerið (e. pincode). Þó má geta þess að einhver umræða hefur verið um það hvort að með 

þessari þróun sé verið að draga úr öryggi kortanna og hefur þessi breyting vakið misjöfn 

viðbrögð neytenda. 

2.11.2  Kreditkort 

Kreditkort hafa verið til mun lengur en debetkort. Kreditkort er rafrænt kort þar sem 

greiðslum er safnað saman hjá færsluhirðum til innheimtu mánaðarlega frá eiganda kortsins. 

Velta og færslufjöldi innlendra kreditkorta er skipt eftir notkun í verslun, í banka og úttektir úr 

hraðbönkum hér á landi og erlendis (Seðlabanki Íslands, e.d.). Eignarhald kreditkorta og notkun 

þeirra hefur þó aukist verulega á síðastliðnum áratugum og hefur kreditkortastarfsemi leitt til 

talsverðrar arðsemi innan fjármálafyrirtækja (Kaynak & Harcar, 2001; Goyal, 2006). 
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Kreditkortum er skipt niður í tvær gerðir, annars vegar með fyrirfram ákveðinni úttektarheimild 

sem greiðslukerfi fjármálafyrirtækjanna kanna hvort að sé til staðar við greiðslu og hins vegar 

fyrirframgreidd kort, en þá virkar það líkt og debetkort, þar sem innistæða raunverulegra peninga 

þarf að vera til staðar inni á kortinu svo hægt sé að skuldfæra af því.  

 Kreditkortalán lýsir sér í vöxtum og viðskiptamörkum sem eru ákvörðuð á 

neytendalánum af lánveitenda og eru stór hluti skulda heimilanna. Kreditkortaskuldir eru 

ótryggðar og bitna því beint á lántaka, ólíkt því þegar lán er í formi veðs (Elsevier, 2018). 

3 Rafmynt (e. cryptocurrency) 

Rafmynt (e. cryptocurrency) er gjaldmiðill sem hannaður er í þeim tilgangi að eiga 

samskipti með stafrænar upplýsingar, sem kleift er að gera með ferli tengt vissum 

grundvallaratriðum dulkóðunar (Myntfrelsi, 2017). Til þess að hægt sé að hafa stjórn á útgáfu 

nýrra magneininga (peninga) af myntinni og vernda upplýsingafærslurnar er notast við dulkóðun.  

 Rafmynt skiptir sér niður í rafrænt reiðufé (e. digital currency) og sýndarfé (e. virtual 

currency) og er hönnuð í þeim tilgangi að eiga samskipti með stafrænar upplýsingar með 

dulkóðun. Dulkóðun er notuð til að vernda upplýsingafærslurnar og til að hafa stjórn á útgáfu 

nýrra peninga af myntinni. Í dag eru til nokkur hundruð tegundir rafmynta. Með öðrum orðum er 

rafmynt, í einfaldri mynd, rafmagn umbreytt í dulkóðaðar færslur sem eru ígildi tiltekinna 

fjárhagslegra verðmæta. Rafmynt er einfaldlega stafræn mynt og skiptist í rafrænt reiðufé og 

sýndarfé (Myntfrelsi, 2017).  

3.1 Sýndarfé (e. virtual currency) og rafrænt reiðufé (e. digital currency) 

Sýndarfé (e. virtual currency) er ákveðin gerð af rafrænu reiðufé og birtist aðeins á rafrænu 

formi og því ekki snertanlegt. Framkvæmd þess fer einungis fram með þar til gerðum hugbúnaði, 

farsímum, tölvuforritum eða stafrænum veskjum (e. digital wallets). Viðskipti sýndarfjár eiga sér 

stað á internetinu eða á öruggu netkerfi (Frankenfield, J., 2018).  

Sýndarfé er gjaldmiðill sem ekki er prentaður á pappír eða stimplaður á málm (Frankenfield, J., 

2018).  Þegar átt er við sýnd (e. Virtual) þá er hann aðeins til í sýndarheimi (Buntinx, J. P., 

2015).  
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Mikil áhætta getur fylgt notkun sýndarfjár þar sem það er hvorki viðurkenndur lögeyrir eða 

gjaldmiðill í skilningi íslenskra laga. (Seðlabanki Íslands, 2014). Seðlabanki Íslands hefur 

einkarétt til að gefa út peningaseðla og láta slá og gefa út mynt eða annan gjaldmiðil sem getur 

gengið manna á milli í stað peningaseðla og löglegrar myntar, skv. 1. mgr. 5. gr. laga nr. 36/1001 

um Seðlabanka Íslands (Seðlabanki Íslands, 2014). Sýndarfé er að auki ekki skilgreint sem 

rafeyrir í skilningi laga nr. 17/2013 um útgáfu og meðferð rafeyris og samevrópsk regluverks, 

enda ekki um kröfu á hendur útgefanda að ræða.  

 Samkvæmt 4. gr. laga nr. 36/2001 er Seðlabanka Íslands skylt að stuðla að 

fjármálastöðugleika9. Seðlabanki Íslands hefur því haft auga með þróun rafrænnar 

greiðslumiðlunar, þ.m.t. þróun sýndarfjár. Eftirlit með fjármálastöðugleika felst aðallega í því að 

kanna og leggja mat á möguleg áhrif á greiðslukerfi og fjármálakerfið almennt. Fram til þessa 

hefur sýndarfé lítið verið notað í greiðslumiðlun á Íslandi. Það er mat Seðlabanka Íslands að 

notkun og/eða viðskipti með sýndarfé hafi ekki áhrif á fjármálastöðugleika (Seðlabanki Íslands, 

2014). Sýndarfé telst til undirhóps rafræns reiðufés, en báðir hópar innihalda bálkakeðjur (e. 

Blockchains). 

3.2 Bálkakeðjur (e. blockchain) 

Bálkakeðjur10 (e. blockchain) eru tæknilausn sem stuðlar að auknu trausti í ýmis konar 

samskiptum og viðskiptum. Viðskipti með auknu trausti verða einfaldari og ódýrari (Eva Björk 

Jóhannesdóttir, 2018). Tæknin á bakvið bálkakeðjurnar er í dag þekktust fyrir að vera á bakvið 

rafeyrinn Bitcoin. Hægt er þó að nýta þessa tækni á mörgum öðrum sviðum, t.d. ef þú ætlar að 

kaupa þér notaðan bíl þá getur tæknin sýnt þér hvort hann hafi oft þurft að fara á verkstæði eða 

hvort lífræni ávöxturinn sem þú ætlar að kaupa þér sé í raun lífrænt ræktaður. Með þessari tækni 

stuðla bálkakeðjur að auknu trausti í viðskiptum. Nafnið bálkakeðja segir mikið til um hvernig 

hún virkar en tæknin virkar þannig að hún er eins og sívaxandi keðja af bálkum sem hver og einn 

geymir dulkóðuð gögn um allskonar upplýsingar. Þessar upplýsingar geta t.a.m. verið gengi 

                                                
9 Skv. 1. mgr. 4. gr. laga um Seðlabanka Íslands er Seðlabanka skylt að stuðla að fjármálastöðugleika. Seðlabanki 
Íslands skal sinna viðfangsefnum sem samrýmast í hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem varðveita 
gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu og við útlönd.  
10 Bálkakeðja er sívaxandi keðja af bálkum þar sem hver bálkur geymir dulkóðuð gögn um viðskipti eða aðrar 
upplýsingar. 



 18 

gjaldmiðils, eigendasaga bíls eða sjúkraskrá. Þegar viðskipti hafa átt sér stað myndast bálkur sem 

tengist við keðjuna á viðeigandi stað. Upplýsingarnar eru geymdar í gríðarstóru kerfi af 

samtengdum tölvum. Við það er mun erfiðara fyrir tölvuþrjóta að brjótast inní kerfið og breyta 

upplýsingum, þar sem allar tölvur innan kerfisins hafa afrit af upplýsingunum. Tölvuþrjótarnir 

þyrftu að brjótast inn í þúsundir tölva til að geta átt við upplýsingar.  Með þessari valddrefingu 

og samstillingu er enginn einn einstaklingur, stofnun eða fyrirtæki sem stjórnar upplýsingunum. 

Ef aðili selur eign með bálkakeðjutækni fá allir innan kerfisins upplýsingar um viðskiptin. 

Bálkakeðjur eru dulkóðaðar til þess að auka öryggi. Dulkóðun (e. cryptography) er stærðfræðileg 

aðferð sem er notuð m.a. til að halda upplýsingum leyndum og til að auðkenna aðila. Sá sem 

stundar viðskipti í gegnum bálkakeðju fær tvo lykla, einn persónulegan rafrænan lykil sem 

tryggir að einungis sá sem á viðkomandi eign geti átt viðskipti með hana og annan opinberan 

lykil sem lætur alla aðra í kerfinu vita þegar viðskipti eiga sér stað (Eva Björk Jóhannesdóttir, 

2018). 

 
Mynd 3: Bálkakeðju tæknilausnin útskýrð (Vladimir Fedak, 2018). 

Mynd nr. 3 sýnir hvernig bálkakeðjutæknin fer fram. Ferlið hefst formlega þegar aðili A 

vill millifæra varning yfir á aðila B. Umbeðin millifærsla er send á P2P tengslanet (e. network) 

sem samanstendur af tölvum sem kallast hnúðar (e. nodes). Millifærslurnar geta ýmist innihaldið 

rafmyntir (e. cryptocurrency), samninga, skjöl, eða aðrar upplýsingar. Þegar millifærslan hefur 

verið samþykkt af aðilum tengslanetsins sameinast hún öðrum millifærslum í tengslanetinu og 
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verður til nýr bálki gagna (e. block of data). Nýja bálkanum (e. block) er svo bætt við núverandi 

bálkakeðjurnar og er með því gerð varanleg og óbreytileg (Fedak, 2018). 

3.3 Bitcoin 

Bitcoin byggist á  sýndarfé og rafrænu reiðufé. Bitcoin felur í sér dulmálsalgoritma (e. 

cryptographic algorithms), en allar þær tegundir gjaldmiðla sem byggjast á þeirri aðferðafræði 

falla undir yfirheitið rafmynt (e. cryptocurrency) (Chuen, 2015, bls. 6).  

Bitcoin er gjaldmiðill á rafrænu formi, hannaður í þeim tilgangi að eiga samskipti með greiðslur 

á stafrænu sýndarlegu formi, tengt vissum grundvallaratriðum dulkóðunar með sérstakri tækni 

sem kallast á tæknimáli blockchain. Bitcoin er fyrsta ómiðlæga rafmyntin. Gjaldmiðlinum er 

ekki stýrt af seðlabanka, sem er oft kallað á ensku "fiat" gjaldmiðill. Bitcoins eru í einföldu máli 

rafrænir peningar sem hægt er að senda í gegnum internetið. Það sem einkennir gjaldmiðilinn 

Bitcoin er að það eru peningar sem sendir eru beint frá manni til manns í gegnum internetið án 

þess að fara í gegnum banka eða aðra fjármálastofnun. Þar með er hægt að sleppa við há 

færslugjöld og einnig tekur það styttri tíma. Hægt er að nota gjaldmiðlinn hvar í heiminum sem 

er. Fólk þarf ekki að eiga sinn eigin bankareikning til þess að byrja að nota Bitcoin. Það eru engir 

skilmálar sem þarf að uppfylla og engar hömlur sem heldur fólki frá því að geta notað Bitcoin 

annað en kunnáttan í að notafæra sér þessa nýju tækni (Myntfrelsi, 2017).  

4 Reglugerðir 

4.1 Öryggi  

Öryggi er gríðarlega mikilvægt í umhverfi rafrænnar smágreiðslumiðlunar þar sem það er 

stöðugt að breytast. Mikil áhersla hefur verið lögð á öryggi undanfarin ár við þróun samevrópsks 

regluverks. Sem dæmi má nefna fyrstu greiðsluþjónustutilskipun Evrópusambandsins (ESB) 

(PSD1), sem innleidd var hér á landi með lögum nr. 120/2011 um greiðsluþjónustu, en með 

henni var hert á öryggiskröfum og neytendavernd og áherslu á sannvottun við framkvæmd 

greiðslna. Til að stuðla að auknu öryggi netgreiðslna (e. recommendations for the security of 

internet payments) gaf Seðlabanki Evrópu (ECB) út viðmiðunarreglur árið 2013. Þær beinast að 

greiðsluþjónustuveitendum sem veita rafræna greiðsluþjónustu samkvæmt PSD1 og gera 
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lágmarkskröfur til þeirra. 79. gr. PSD1 greinir frá því að vinnsla og meðferð persónuupplýsinga 

er heimil af hálfu greiðslukerfa og greiðsluþjónustuveitenda þegar nauðsyn ber til svo að koma 

megi í veg fyrir, rannsaka og greina greiðslusvik. Meðferðin fer samkvæmt lögum um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 90/2018. Bæst hefur við ný málsgrein í 94. gr. 

PSD2 þar sem kveðið er á um að greiðsluþjónustuveitendur megi aðeins nálgast, vinna og 

viðhalda persónuupplýsingum sem nauðsynlegar eru til að þeir geti veitt greiðsluþjónustu sína, 

með skýlausu samþykki greiðsluþjónustunotandans (Seðlabanki Íslands, 2018). Unnið er að 

innleiðingu PSD2 tilskipunarinnar hér á landi og hefur vöngum verið velt yfir því hver áhrif 

tilskipunarinnar kunni að verða, en hún kveður á um útvíkkun á skilgreiningu skráningar-

/starfsleyfis- og eftirlitsskyldu starfseminnar í greiðsluþjónustu og því hverjir hafa heimild til að 

veita slíka þjónustu, greiðsluþjónustuveitendur (Seðlabanki Íslands, 2018). 

Viðmiðunarreglur voru settar til þess að bregðast við greiðslusvikum og efla traust 

neytenda í netgreiðslum. Gerðar eru kröfur m.a. um góða stjórnarhætti með skjalfestri 

öryggisstefnu, virkt áhættumat og áhættustýringu, sterka sannvottun viðskiptavina, vernd 

viðkvæmra greiðsluupplýsinga, frávikaskráningu og eftirfylgni vegna þeirra. Einnig er gerð krafa 

til þess að til séu ferlar til að rekja megi allar færslur og tryggja að þær séu vaktaðar og að 

viðskiptavinir séu áhættumetnir í samræmi við regluverk ESB um peningaþvætti. Það er á áætlun 

að auka þekkingu og skilning með viðmiðunarreglunum ekki síst á meðal stjórnvalda um málefni 

sem varða öryggi rafrænna greiðslna og greiðslumiðla á Evrópska efnahagssvæðinu. Evrópska 

bankaeftirlitsstofnunin (EBA) hefur sett sambærilegar reglur (e. final guidelines on the security 

of internet payments), sem tóku í gildi árið 2015. Fjármálaeftirlitið (FME) gerir kröfur um 

úrbætur, sbr. heimildir í lögum nr. 87/1998, en FME telur að brotið sé gegn lögum eða 

stjórnvaldsfyrirmælum á þessu sviði.  

Í PSD2 er þess krafist að bankar opni fyrir aðgengi þriðja aðila að reikningum 

viðskiptavina, gegn skýru samþykki þeirra, og upplýsingum um þá en á sama tíma leggur GDPR 

(General Data Protection Regulation) ríkar kröfur á sömu aðila að vernda upplýsingarnar að 

viðlögðum háum sektum. Sjónarmiðið að baki endurskoðun persónuverndarlöggjafar ESB var 

einkum að laga regluverkið að þeirri byltingu sem orðið hefur í upplýsingatækni frá setningu 

fyrri löggjafar, en GDPR felldi úr gildi tilskipun ESB um sama efni frá árinu 1995. Meðal 

markmiða GDPR er því að greiða fyrir virkni hins stafræna markaðar innan ESB og að samræma 

reglur og kerfi til að fyrirbyggja að misræmi komi upp sem truflað geti flæði upplýsinga yfir 
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landamæri og truflað viðskipti. Meginmarkmiðið er að með persónuupplýsingar sé farið í 

samræmi við grundvallarsjónarmið og reglur um persónuvernd og friðhelgi einkalífs og tryggja 

áreiðanleika og gæði slíkra upplýsinga og frjálst flæði þeirra innan EES-svæðisins. Kerfi sem 

notuð eru til vinnslu persónuupplýsinga eiga að búa yfir innbyggðri og sjálfvirkri persónuvernd. 

Annað sem GDPR kveður á um er réttur einstaklingsins til að „gleymast”, m.ö.o. þurfa kerfi að 

búa yfir þeim eiginleika að gögnum sé eytt sé óskað eftir því. Einstaklingar eiga að geta sótt 

upplýsingar um sig og eiga þær að vera settar fram á einfaldan og skiljanlegan hátt (Seðlabanki 

Íslands, 2018). 

4.2 PSD1 (Payment Service Directive 1) 

Í nóvember árið 2009 var fyrri tilskipun, PSD111 (Payment Service Directive 1) 

Evrópuþingsins og Evrópuráðsins um greiðsluþjónustu (nr. 2007/64/EB) innleidd á evrópska 

efnahagssvæðinu. PSD1 (2007/64/EB) er ætlað að stuðla að þróun evrópsks greiðslusvæðis 

(SEPA) og setja sameiginlegar kröfur um skilmála og skilyrði. Einnig var tilskipunin sett á til að 

veita aukna neytendavernd og gagnsæi (European E-invoicing Service Providers Association, 

e.d.). Á Íslandi var hún innleidd árið 2011. Í ljósi örra tækniframfara var tilskipunin tekin til 

endurskoðunar en var þörf fyrir því að skapa nútímalegt regluverk sem tekur mið af breyttu 

umhverfi greiðsluþjónustu. 

4.3 PSD2 (Payment Service Directive 2) 

Í janúar árið 2018 var önnur tilskipun, PSD2 12um greiðsluþjónustu innleidd á evrópska 

efnahagssvæðinu (nr. 2015/2366). Byggist hún á fyrri tilskipuninni en hugtakið greiðsluþjónusta 

var útvíkkað og nær tilskipunin einnig til aðila sem starfa á markaði án þess að gildandi 

regluverk nái til starfseminnar þar sem greiðsluþjónustuveitandinn starfar í (Seðlabankinn, 

2018). Fleiri aðilar sem veita sömu þjónustu voru felldir undir gildissvið regluverksins og mun 

það koma til með að tryggja að sömu reglur gildi um alla aðila (European Banking Federation, 

2015).  

                                                
11 Fyrsta tilskipun Evrópusambandsins um greiðsluþjónustu. 
12 Önnur tilskipun um greiðsluþjónustu.  
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Þessi reglugerð stuðlar að aukinni neytendavernd þar sem aðilar þurfa að uppfylla ákveðnar 

lágmarkskröfur um öryggi og eftirlit.  

PSD2 er tilskipun Evrópusambandsins um greiðsluþjónustu, sem kann að hafa 

umtalsverð áhrif á starfsemi fyrirtækja sem sinna greiðslumiðlun. Með tilkomu PSD2 

löggjafarinnar opnast ný tækifæri fyrir smágreiðslumiðlun sem eru mjög frábrugðnar þeim 

greiðslurásum sem greiðslukortin styðjast við.  

 
Mynd 4: Greiðsluþjónustuveitendur (PISP) (Friðrik Þór Snorrason, 2017). 

Mynd 4 sýnir að eftir tilkomu PSD2 löggjafarinnar gæti banki þróað greiðsluapp sem væri 

beintengt innlánsreikningi neytandans og hægt væri að nota til að greiða með í verslun. Engin þörf 

er því á færsluhirðum eða kortaskemun (Friðrik Þór Snorrason, 2017).  

Endurskoðuð greiðslumiðlunarleiðbeining PSD2 er líkleg til að hafa áhrif á hefðbundna 

banka en gæti hugsanlega veitt tækifæri. Í tilskipuninni hefur verið komið á fót tveimur nýjum 

greiðslumiðlum: reikningsupplýsingaþjónustuveitenda (AISP), sem veita veitendum aðgang að 

upplýsingum um viðskiptavinareikning og þjónustuveitendur (PISP) sem gera þriðja aðila kleift 

að skrá sig inn á reikning og hefja greiðslu fyrir hönd viðskiptavinarins (PSD2 gives banks chance 

to evolve, 2018).  

Undanfarin ár hafa ýmsar nýjar farsímagreiðslulausnir orðið til á Íslandi. Hingað til hafa 

þær allar byggt á undirliggjandi kortakerfum og hafa í raun fært hefðbundna virkni greiðslukorta 

yfir í farsíma til þess að geta framkvæmt millifærslu á milli einstaklinga. Í þessum tilfellum hefur 

verið hægt að nota farsíma til að greiða beint, en það hefur hingað til bara verið mögulegt ef hinn 

aðilinn er með tiltekinn búnað til þess að taka á móti færslunni (Friðrik Þór Snorrason, 2017). 
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PSD2 er löggjöf sem skilgreinir tvo nýja leikendur í greiðsluþjónustu. Annars vegar 

greiðsluvirkjendur, sem eru þeir sem mega framkvæma greiðslur beint af innlánsreikningnum 

banka og hins vegar eru það upplýsingaþjónustuveitendur sem mega safna saman 

fjárhagsupplýsingum beint af innlánsreikningum banka. Löggjöfin gerir það að verkum að enginn 

samningur þarf að vera til staðar milli bankans og þjónustuaðilans, það sem dugar er samþykki 

viðskiptavinarins. Engin viðbótargjöld eru innheimt af þjónustuveitandanum né viðskiptavini 

bankans. Bankar veita aðgengið í gegnum opin stöðluð þjónstuskil. Starfsréttindi í einu ríki innan 

EES veitir réttindi til að bjóða þjónustu í öllum EES löndum (Friðrik Þór, 2017). 

Með tilkomu þessarar löggjafar munu ný tækifæri opnast fyrir smágreiðslumiðlun sem eru 

mjög ólík þeim greiðslurásum sem greiðslukortin styðjast við. Þar sem viðskiptabanki 13 getur 

þróað sitt eigið svokallað greiðsluapp14, sem væri þá beintengt innlánareikningi neytandans og 

hægt væri að nota til að greiða með á hefðbundum posa í verslun. Það er því engin þörf á í slíkri 

færslu að senda færsluna í gegnum færsluhirði eða kortaskemun og verður því þessi greiðsluráð15 

hagkvæmari. 

Þetta gerir auk þess verslunum kleift að geta verið geiðsluvirkjandi og gefið út sitt eigið 

greiðsluapp. Viðskiptavinir verslunarinnar myndu þá nálgast smáforritið hjá Apple eða Google og 

tengja það við innlánsreikning sinn. Þar með getur neytandinn notað app verslunarinnar til þess að 

greiða með. Ávinningur verslunarinnar væri bætt viðskiptasamband við neytendur og skilvirkt 

rauntímaaðgengi að greiðslunum. Ávinningur neytandans væri sá sami, þ.e.a.s. hann þarf einungis 

símann til þess að greiða í versluninni og hann nægði að vita símanúmer móttakands til að senda 

greiðslur, en auk þess hefði hann aðgengi að raunstöðu reikninga (Friðrik Þór, 2017). 

                                                
13 Banki sem tekur við innlánum frá almenningi. 
14 Snjallforrit í síma sem hægt er að greiða með.  
15 Greiðsluráð Seðlabanka Íslands er samráðsvettvangur stjórnvalda, markaðsaðila og annarra haghafa um málefni 
greiðslumiðlunar og fjármálainnviða í víðum skilningi (Seðlabanki Íslands, e.d.). 
 



 24 

 

 
Mynd 5: Upplýsingaþjónustuveitendur (AISP) (Friðrik Þór Snorrason, 2017). 

Mynd nr. 5 sýnir dæmi um það þegar einstaklingur sem er t.a.m. í viðskiptum við tvo banka, þarf 

tvo netbanka til þess að fá upplýsingar um fjárhagsstöðu sína. Eftir PSD2 löggjöfina hefur þetta 

verið einfaldað, en þá stígur inn sprotafyrirtæki sem hefur aflað sér réttinda sem 

upplýsingaþjónustuveitandi. Sprotafyrirtækið býr þá til nýjan netbanka þar sem einstaklingur 

getur haft yfirsýn og betri heildarmynd yfir fjárhagstöðu sína á einum stað (Friðrik Þór 

Snorrason, 2017).  
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Mynd 6: Bankaþjónustu snjallforrit (Friðrik Þór Snorrason, 2017). 

 

Mynd nr. 6 sýnir dæmi um það hvernig bankar geta nýtt sér PSD2 löggjöfina til að afla sér 

réttinda sem upplýsingaþjónustuveitandi eða greiðsluvirkjandi (Friðrik Þór Snorrason, 2017). 

5 Seðlar og mynt í umferð 

Seðlar og mynt í umferð voru um sextíu ma.kr í lok ársins 2017. Til að bera saman rafrænar 

greiðslur og reiðufé er vert að líta til samsetningu peningamagns (M1), en það samanstendur af 

veltinnlánum (viðskiptabankafé) og seðlum og mynt í umferð (reiðufé). Hlutur reiðufjár í M1 var 

um ellefu prósent í lok apríl 2018. Til að bera saman reiðufé í umferð frá einum tíma til annars 

og á milli landa er hægt að skoða það í hlutfalli af VLF (verg landsframleiðsla).  
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Mynd 7: Reiðufé í umferð 1961-2017 (Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands). 

Mynd nr. 7 sýnir að hlutfall reiðufjár í M1 var um eitt prósent u.þ.b. frá árinu 1961 til 2017 á 

Íslandi. Afleiðingar fjármálaáfallsins gerði það að verkum að reiðufjárnotkun jókst og frá árinu 

2010 hefur það verið á bilinu tvö komma eitt prósent til tvö komma fjögur prósent.  

 

 

 
Mynd 8: Reiðufé í umferð í nokkrum löndum árið 2016 (Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands). 

Mynd 8 sýnir að reiðufjárnotkun er tiltölulega lítil á Norðurlöndunum. Margir Íslendingar 

bera lítið sem ekkert reiðufé á sér. Gerð var skoðanakönnun fyrir Seðlabanka Íslands fyrir 

nokkrum árum og þar kom fram að svarendur ættu um sextán þ.kr. í reiðufé að jafnaði. Það 

bendir til þess að um nokkurt magn af seðlum er ekki notað til reglulegra viðskipta, heldur er það 

hugsanlega óhreyft hjá eigendum sínum. Það er að auki sennilegt að um nokkurt magn af 
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íslenskri mynt sé í rauninni týnt. Ekki er auðvelt að áætla hversu mikið reiðufé í umferð er notað 

til viðskipta og hversu mikið liggur í dvala hjá handhöfum þess.  

Að nafnvirði hefur reiðufé í umferð aukist umtalsvert. Árið 2017 jókst það um níu komma 

fjögur prósent í kjölfar tólf komma sjö prósent vaxtar árið 2016. Reiðufé í umferð utan 

Seðlabanka Íslands og innlánsstofnanna í lok apríl 2018 var fimmtíu og sjö komma þrír ma.kr. 

og hafði aukist um níu komma sex prósent á tólf mánuðum. Í lok maí 2018 var verðmæti 

útgefinna seðla sextíu og eitt komma átta ma.kr. (Seðlabanki Íslands, 2018). 

5.1 Reiðufjárnotkun á Íslandi 

5.2 Svarta hagkerfið 

Skattundanskot og peningaþvætti byggjast að mestu á reiðufé. Hér á landi er þó almenn 

notkun reiðufjár mjög lítil í alþjóðlegum samanburði og rafræn greiðslukortaviðskipti ráðandi. 

Til þess að koma í veg fyrir skattundanskot og peningaþvætti er skynsamlegt að mati fjármála- 

og efnahagsráðuneytisins að reiðufjárnotkun verði takmörkuð (Umfang skattundanskota og 

tillögur til aðgerða, 2017). Skattsvik eru lögbrot og skerða þau tekjur hins sameiginlega sjóðs 

landsmanna og valda þau ójafnræði og óréttlæti með því að skekkja með ólöglegum hætti bæði 

samkeppnisstöðu fyrirtækja og dreifingu tekna og auðs milli heimila landsins (Umfang 

skattundanskota og tillögur til aðgerða, 2017). Samkvæmt skýrslu um umfang skattundanskota 

og tillögur til aðgerða sem gefin var út af fjármála- og efnahagsráðuneytinu hefur umfang 

skattsvika hér á landi undanfarna þrjá áratugi verið metið á bilinu þrjú til sjö prósent af 

landsframleiðslu, eða u.þ.b. tíu prósent af heildartekjum hins opinbera (Umfang skattundanskota 

og tillögur til aðgerða, 2017). Margt hefur verið gert í Evrópu til þess að draga úr 

reiðufjárnotkun. Seðlalaust samfélag er eitt besta tæki stjórnvalda til að draga úr svartri 

atvinnustarfsemi. Sem dæmi hafa verið sett lög til að draga úr reiðufjárnotkun á Spáni og í 

Frakklandi. Í Frakklandi er t.a.m. ólöglegt að nota reiðufé í viðskiptum umfram þúsund evrur 

(Björgvin Ingi Ólafsson, 2016). Ætla má að mikill samfélagslegur ávinningur vinnist af 

seðlalausu samfélagi.  
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6 Seðlalaust samfélag 

6.1 Samfélagslegur ávinningur 

Seðlalaust samfélag skapar aukið gagnsæi í viðskiptum og þar af leiðandi er minna skotið 

undan skatti. Það felur einnig í sér þægindi þar sem það þarf ekki að vera með reiðufé á sér og 

minnkar það þar að auki líkurnar á innbrotum í verslanir (Viðar Þorkelsson, 2013). Beinn 

kostnaður reiðufjár er talsverður auk þess sem barátta yfirvalda gegn svartri atvinnustarfsemi 

yrði talsvert auðveldari í seðlalausu landi (Björgvin Ingi Ólafsson, 2016). Þar sem Seðlabanki 

Íslands er miðlægur uppgjörsaðili í kortaviðskiptum á Íslandi opnar það markaðinn og auðveldar 

nýjum aðilum að koma inn á hann. Það að markaðurinn sé opnari eykur samkeppni sem verður 

til þess að verð lækkar í þágu neytandans (Viðar Þorkelsson, 2013).  

 

7 Samanburður milli landa 

7.1 Svíþjóð 

Svíþjóð er ef til vill sú þjóð í heiminum sem kemst næst því að vera án reiðufjár. Í raun er 

fátt eftir sem kallar á notkun reiðufjár í þjóðfélaginu nema sú staðreynd að tveir þriðji Svía telja 

tilvist reiðufjár vera mannréttindi þó fjórar af hverjum fimm greiðslum séu með korti. Aðeins um 

þriðjungur bankaútibúa í Svíþjóð eru með hefðbundna gjaldkera sem sýsla með reiðufé. Enda 

heyra bankarán nánast sögunni til í Svíþjóð, en þeim hefur fækkað úr hundrað og tíu árið 2008 í 

aðeins fimm árið 2012.  

Í Svíþjóð er ekki lengur hægt að nota reiðufé í strætisvögnum, fargjöld eru greidd með 

fyrirframgreiddum afsláttarkortum, greiðslukortum eða farsímum (Hætt að nota seðla og mynt en 

samt eykst reiðufé í umferð, 2016). Notkun reiðufjár fer sífellt minnkandi í Svíþjóð, sem hefur 

leitt til þess að Seðlabanki Svíþjóðar hefur byrjað að íhuga að innleiða stafrænt reiðufé til þess að 

stuðla að öruggu og skilvirku greiðslukerfi í framtíðinni. Um miðjan mars árið 2017 hófu Svíar 

verkefni sem var með það markmið að kanna þörfina fyrir svokallaða e-krónu og hugsanlega 

afleiðingar þess að kynna slíka viðbót (The Riksbank´s e-krona project, 2017).  

Aðeins um tvö prósent sænskra króna í umferð voru í reiðufé árið 2015 og tæplega tuttugu 

prósent viðskipta voru framkvæmd með reiðufé. Samanborið við Bandaríkin þá er reiðufé sjö 

komma sjö prósent fjármagns í umferð og tíu prósent á evrusvæðinu (Svíar nota æ minna reiðufé, 
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2015). Ferðamenn eru áminntir við komuna til landsins að enginn þörf sé á því að fara í 

hraðbanka í Svíþjóð og eru þeir hvattir til þess að bera ekki reiðufé á sér. Auk þess fara 

kirkjusafnanir fram án reiðufjár og heimilislausir taka seðlalausu samfélaginu fagnandi (Björgvin 

Ingi Ólafsson,2016). Heimilislausir í Svíþjóð sem selja blaðið Situation Stockholm á götum úti 

og ganga með posa. Í fyrstu var óttast að Svíar yrðu tregir til að rétta heimilislausum kortin sín, 

en salan á blaðinu jókst um tæplega sextíu prósent (Hætt að nota seðla og mynt en samt eykst 

reiðufé í umferð, 2016). Stór hluti landa í heiminum eru hins vegar í andstæðri átt við stöðu 

Svíþjóðar í tengslum við útrýmingu reiðufjár (Górka, 2012).  

7.2 Pólland 

Pólland er eitt af þeim löndum sem standa hvað aftast í útrýmingu reiðufjár. Ýmsar ástæður 

geta spilað inn í en Pólland skiptir sér upp í fylkingar hvað varðar útrýmingu þess (Bolibok & 

Zukowski, 2015). Samkvæmt rannsókn tveggja nemenda við Háskólann í Katowice kom í ljós að 

fátækt og lágur kaupmáttur er það sem vegur hvað þyngst þegar kemur að innleiðingu rafrænna 

greiðslulausna og er því misjafnt eftir svæðum í landinu hversu langt á leið þróunin er komin.   

 Hæsta stig innleiðingar rafrænna greiðslulausna fyrirfinnst á þeim svæðum sem eru talin 

vera hvað ríkust eða á þeim svæðum sem hæstu meðallaun eru á hvern íbúa (Bolibok & 

Zukowski, 2015). Á sama tíma eru fátækustu svæðin með um fimm sinnum lægra stig 

innleiðingar í greiðslulausnum en þau ríkustu (Bolibok & Zukowski, 2015). Meginástæður þess 

að fátæku svæðin dragast aftur úr er ójöfn dreifing hraðbanka og posakerfa sem má rekja til eðlis 

fjárfestingarstefnu bankanna, greiðslufyrirtækja og smásöluaðila. Upphæðir innheimtugjalda á 

greiðslukortum í Póllandi eru þau hæstu sem fyrirfinnast í Evrópu. Hár innkaupakostnaður 

posakerfa er einnig ein af meginástæðum þess að rekstraraðilar verslana og annarrar starfsemi 

samþykkja greiðslukort og vegur það því þungt á innleiðingu rafrænna greiðslulausna í Póllandi 

(Górka, J., 2012). 

7.3 Staða Íslands í samanburði við önnur lönd 

Fyrir fjármálahrunið árið 2008 var reiðufé bara lítið brot af heildarveltu peninga í landinu 

eða undir þrjú prósent af landsframleiðslu (Landsbankinn, 2016). Í fjármálahruninu árið 2008 

jókst eftirspurn eftir reiðufé til muna, en mikil óvissa og vantraust ríkti vegna ástandsins í 

landinu. Eftirspurnin varð svo mikil að litlu mátti muna að seðlabirgðir Seðlabanka Íslands þrytu 
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(Sérrit Seðlabanka Íslands, 2018). Til þess að hægt væri að mæta þessari auknu eftirspurn ákvað 

Seðlabanki Íslands að ganga mætti að öllum reiðufjárbirgðum bankans, þ.m.t. gömlum seðlum 

sem til stóð að eyðileggja og seðlum sem teknir höfðu verið úr umferð vegna úreltra öryggisþátta 

og slæms ástands. Nokkrum dögum síðar var reiðufé í umferð búið að tvöfalda sig (Sérrit 

Seðlabanka Íslands, 2018). Í kjölfarið urðu stjórnvöld að stíga inn og lýstu þau yfir að innistæður 

í innlánsstofnunum væru tryggðar að fullu og setning laga til að takast á við aðsteðjandi vanda 

dró mjög úr óvissunni og eftirspurn eftir reiðufé hvarf í nokkurn veginn eðlilegt horf á ný (Sérrit 

Seðlabanka Íslands, 2018). Í ljós kom á þessum tímum að stuðningur og ábyrgð ríkisins skipti 

sköpum að tryggja virkni greiðslumiðlunar (Sérrit Seðlabanka Íslands, 2018).  

Hefðbundið reiðufé hefði aldrei virkað til langstíma ef meiri háttar röskun hefði orðið á 

rafrænni greiðslumiðlun. Íslenskt samfélag reiðir sig mikið á rafræna greiðslumiðlun en 

áframhaldandi seðlanotkun hefði aukið birgðahald innlendra seðla til muna og því hefði fylgt 

mikill kostnaður (Sérrit Seðlabanka Íslands, 2018). Mest hefur þó komið á óvart að eftirspurnin 

eftir reiðufé hefur haldið áfram að aukast og langt umfram það sem skýra mætti með verðbólgu 

og minnkandi verðgildi seðlanna (Landsbankinn, 2016). Einungis nítján prósent Íslendinga eru 

jákvæðir fyrir því að reiðufé verði lagt af. Notkunin í dag virðist því vera byggð á huglægum 

forsendum og vana frekar en tæknilegum. Fólk á í tilfinningalegu og menningarlegu sambandi 

við áþreifanlega peninga og virðist treysta þeim betur en tölum á skjá (Landsbankinn, 2016).  

Ísland stendur þó mjög framarlega í þessum málum þrátt fyrir alla þá aukningu reiðufjár í umferð 

sem hefur átt sér stað frá árinu 2008. Ísland er talið vera eitt þeirra landa sem stendur hvað fremst 

í því að verða seðlalaus þjóð. Um níutíu og níu prósent greiðslna sem eiga sér stað í landinu eru 

framkvæmdar með greiðslukorti, en það er hæsta hlutfall sem fyrirfinnst í heiminum (Lisa 

Mallner, 2016). 

8 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir tilgangi og markmiði rannsóknarinnar og þeirri 

aðferðafræði sem var notuð við öflun gagna. Farið verður yfir þá rannsóknaraðferð sem notast 

var við gerð þessa rannsóknarverkefnis og ástæðum fyrir því hvaða viðmælendur voru valdir við 

framkvæmd rannsóknarinnar. Því næst verður gerð grein fyrir uppbyggingu spurningalistanna 

sem voru notaðir í viðtöldum við viðmælendur. Að lokum verður fjallað um framkvæmd 

rannsóknarinnar og loks úrvinnslu gagna.  
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8.1 Tilgangur 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna það hvort framtíðin muni verða án reiðufjár. 

Einnig var tilgangur rannsóknarinnar að fá innsýn inn í fjármálaumhverfið og kanna þær lausnir 

sem gætu komið í stað reiðufjár. Við gerð þessarar rannsóknar var ákveðið að notast við 

eigindlega aðferð (e. qualitative research). Til þess að fá innsýn og upplýsingar um viðfangsefnið 

er þessi rannsóknaraðferð mjög nytsamleg og gefur rannsakendum tækifæri á að móta kenningar 

og tilgátur sínar (Hennink, Hutter og Bailey, 2019). Til þess að fá betri innsýn og upplýsingar um 

efnið voru tekin djúpviðtöl (e. in-depth interview) við einstaklinga úr fjármálageiranum. 

Djúpviðtöl fara þannig fram að það er talað við einn viðmælanda í einu en sú aðferð hentar vel til 

að skilja viðhorf viðmælanda varðandi ákveðið efni og til þess að afla upplýsinga um ákveðið 

málefni (Johnson, 2001). Viðtölin fóru þannig fram að rannsakendur gáfu viðmælendum kost á 

að fjalla um eigin afstöðu á viðfangsefninu með því að spyrja opinna spurninga. 

8.2 Viðmælendur 

Viðmælendur voru annars vegar valdir eftir tilgangsúrtaki (e. purposive sample) og 

hentugleikaúrtaki (e. convenience sample).  Í tilgangsúrtaki er leitað eftir einstaklingum sem hafa 

reynslu af viðfangsefninu og valið í úrtakið út frá rannsóknartilganginum (Morse, 1991). Við 

notkun á hentugleikaúrtaki er svo horft til þeirra einstaklinga sem uppfylla ákveðin hagnýt 

viðmið, svo sem auðvelt aðgengi, landfræðilega nálægð og aðgengi á tilteknum tíma (Etikan, 

Musa og Alkassim, 2016).   

Þegar horft er til viðmælendanna sem valdir voru út frá úrtaksaðferðunum þá má sjá 

áherslurnar, en úrtakið beindi rannsakendum að stjórnendum og reynslumiðlum starfsmönnum 

banka og fjármálastofnanna ásamt áhugamönnum og sérfræðingum á þessu tiltekna sviði. 

Viðtölin voru öll framkvæmd í formi djúpviðtala. Við notkun á djúpviðtölum voru rannsakendur 

að leitast eftir vel nothæfum upplýsingum og aukinni þekkingu um viðfangsefnið. Djúpviðtöl 

gefa í flestum tilvikum meiri upplýsingar heldur en þegar nálgun við viðmælendur er 

framkvæmd í formi óformlegra viðtala (e. informal interviewing), spurningakannana (e. surveys) 

eða rýnihópa (e. focus grups) (Johnson, 2001). Alls voru tekin tíu viðtöl við stjórnendur og 

reynslumikla starfsmenn banka og fjármálastofnanna og voru þeir valdir út frá tilgangsúrtaki. Að 

auki voru fjórir viðmælendur valdir út frá hentugleikaúrtaki, en þeir hafa mikla reynslu af 
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fjármálamörkuðum og verðsveiflum þeirra, ásamt því að vera fróðir og áhugasamir um 

viðfangsefnið. 

 
Tafla 1: Nánari upplýsingar um viðmælendur og ástæða fyrir vali þeirra. 

Nafn  Starf Fyrirtæki/Stofnun Ástæða fyrir vali  

Albert Jónsson Deildarstjóri 

framþróunar í 

viðskiptalausnum 

einstaklinga 

Landsbankinn Viðkomandi aðili starfar við þróun á 

viðskiptalausnum fyrir einstaklinga. 

 

 

 

Ari Skúlason Hagfræðingur Landsbankinn Viðkomandi aðili skipuleggur og stýrir 

rannsóknum þar sem reynt er að varpa ljósi á 

tengsl ýmissa þátta í rekstri fyrirtækja og 

þjóðarbúskap. Rannsakendur vildu fá 

sjónarhorn hagfræðings sem er sérstaklega 

fróður um þau mál sem tengjast 

rannsóknarspurningunum.  

Arnar Arnarsson Sérfræðingur í 

verðbréfaviðskiptum  

Kvika fjárfestingabanki  Viðkomandi aðili starfar sem sérfræðingur í 

verðbréfaviðskiptum. Hann hefur mikla 

reynslu af fjármálamörkuðum í tengslum við 

að spá fyrir um verðsveiflur á mörkuðum.  

Bjarni Benediktsson Fjármálaráðherra Alþingi Viðkomandi aðili hefur ákvörðunarvald fyrir 

hönd ríkisins. Hann hefur einnig mikla 

vitneskju um áætlanir hins opinbera varðandi 

hinar ýmsu aðgerðir.  

Björn Berg 

Gunnarsson 

Deildarstjóri 

samskipta og 

greiningar 

Íslandsbanki  Viðkomandi aðili starfar við miðlun 

upplýsinga og fræðslu til almennings og 

hagsmunaaðila um ýmis mál tengd 

fjármálum.  
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Ónafngreindur 

viðmælandi 

Sérfræðingur Seðlabanki Íslands Viðkomandi aðili hefur mikla reynslu og 

innsýn  

á aðgerðum ríkisins tengt innlendri 

greiðslumiðlun. 

Pétur Friðriksson Forstöðumaður 

útgáfusviðs, 

viðskiptaþróunar og 

markaðsdeildar 

Borgun  Viðkomandi aðili er mjög tengdur tækni og 

þróun í greiðslulausnum hjá Borgun.  

Sigríður 

Olgeirsdóttir 

Framkvæmdastjóri 

rekstrar og 

upplýsingatækni 

Íslandsbanki Viðkomandi aðili er ábyrgur fyrir daglegum 

rekstri bankans í samræmi við stefnu og 

ákvarðanir stjórnar. Það er enn fremur í 

höndum framkvæmdastjóra að tryggja að 

starfsemi bankans sé ávallt í samræmi við 

samþykktir bankans og viðeigandi 

lagaramma. 

Sveinbjörn Snorri 

Grétarsson 

Forstöðumaður 

greiðslulausna 

Íslandsbanki  Viðkomandi aðili er sérfræðingur í 

greiðslulausnum og starfar á því sviði. Hann 

hefur mikla þekkingu á þeirri þróun sem er 

að skapast í rafrænum greiðslulausnum.  

Vilhjálmur Alvar 

Halldórsson  

Forstöðumaður 

netlausna 

Arion banki Viðkomandi aðili er mjög tengdur tækni og 

þróun í greiðslulausnum hjá Arion banka.  

 

Tafla 2: Tímasetning, staðsetning og lengd viðtala. 

Nafn Dagsetning Staðsetning Lengd (min) 

Albert Jónsson 13. febrúar, 2019 Höfuðstöðvar Landsbankans 29  

Ari Skúlason 20. mars, 2019 Höfuðstöðvar Landsbankans 8 

Arnar Arnarsson 27. febrúar, 2019 Kvika banki, Borgartúni 7 

Bjarni Benediktsson 26. apríl, 2019 Tölvupóstur - 
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Björn Berg Gunnarsson 6. mars, 2019  Höfuðstöðvar Íslandsbanka 32 

Ónafngreindur 

viðmælandi 

12. mars, 2019 Seðlabanki Íslands 30 

Pétur Friðriksson 27. febrúar, 2019  Borgun, Ármúla 27 

Sigríður Olgeirsdóttir 20. mars, 2019 Háskólinn í Reykjavík, 

símtal 

20 

Sveinbjörn Snorri 

Grétarsson 

31. janúar, 2019  Höfuðstöðvar Íslandsbanka 43 

Vilhjálmur Alvar 

Halldórsson 

20. mars, 2019 Höfuðstöðvar Arion banka 19 

 

8.3 Mælitæki 

Mælitæki rannsóknarinnar var spurningalisti sem samanstóð af opnum grunnspurningum 

sem viðmælendur voru spurðir. Með þessum spurningalista var markmiðið að ná fram 

upplýsingum sem gætu nýst rannsakendum við að svara rannsóknarspurningunum. 

Spurningalistann er hægt að nálgast í Viðauka 1. Í byrjun hvers viðtals báðu rannsakendur 

viðmælendur um leyfi fyrir því að birta nöfnin þeirra og fyrir hljóðupptöku. Að því búnu spurðu 

rannsakendur viðmælendur út í þær grunnspurningar sem rannasakendur voru búnir að undirbúa 

fyrir viðtalið. Fyrst voru viðmælendur spurðir hvernig þeir teldu að framtíð reiðufjár myndi 

þróast, hvort að reiðufé myndi deyja út eða ekki og ef svo væri hvað myndi taka við af því. Því 

næst voru þeir spurðir út í hver afstaða þeirra væri gagnvart rafrænum greiðslulausnum, hverjir 

þeir teldu vera kosti þeirra og galla. Í kjölfarið af því voru þeir spurðir hvort þeir hefðu áhyggjur 

af þeirri tækniþróun sem er að skapast vegna þróunar í greiðslulausnum og hvaða áhrif þeir teldu 

að þær hafi á framtíð bankastarfsemi. Svo loks voru þeir spurðir út í það hvort þeir teldu að 

íslensk bankastarfsemi verði fyrir áhrifum af rafmynt, ef svo væri hverjar væru áhyggjurnar af 

því eða afhverju þeir teldu sig ekki þurfa að hafa áhyggjur af því.  
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8.4 Rannsóknaraðferð 

Eigindleg rannsóknaraðferð (e. qualitative research methods) var notuð við gerð þessarar 

rannsóknar. Tekin voru viðtöl við tíu aðila sem allir vinna innan fjármálageirans. Viðtölin voru 

hljóðrituð og tóku á bilinu tíu til sextíu mínútur. Viðtöl eru skilvirk leið til þess að safna saman 

áreiðanlegum gögnum, sérstaklega þegar viðfangsefnið er nýlegt og óþekkt (Eisenhardt og 

Graebner, 2007). Notast var við opnar spurningar (e. open-ended questions) þar sem viðmælendur 

voru einnig hvattir til að koma sínum skoðunum á viðfangsefninu á framfæri. Opnar spurningar 

hafa þann eiginleika að gefa viðmælendum kost á að koma skoðunum sínum og upplifun á 

viðfangsefninu á framfæri (Cohen og Crabtree, 2006). Eigindlegar rannsóknir gefa rannsakendum 

kost á því að fá innsýn inn í viðfangsefnið sem megindlegar rannsóknir (e. quantitative research) 

geta ekki auðveldlega sýnt (Eisenhardt og Graebner, 2007). 

Rannsakendur spurðu hvern og einn viðmælanda spurninga sem þeir höfðu undirbúið fyrir 

viðtalið. Viðtalið fór þannig fram að viðmælandinn svaraði þeim spurningum sem voru fyrirfram 

ákveðnar en kom einnig aukalega með áhugaverðar upplýsingar ásamt því að rannsakendur spurðu 

fleiri spurninga sem voru ekki fyrirfram ákveðnar. Flest viðtölin fóru fram augnliti til augnlitis 

sem gerði það að verkum að rannsakendur gátu metið líkamstjáningu viðmælandans, eitt viðtal fór 

fram í gegnum síma og eitt fór fram með tölvupósti.  

8.5 Framkvæmd 

Rannsakendur hófust handa við öflun gagna í byrjun janúar 2019. Skoðaðar voru ritrýndar 

heimildir og skýrslur bæði íslenskar og erlendar. Með því að lesa sig til um viðfangsefnið og 

spyrjast fyrir um það öðluðust rannsakendur þekkingu og víðsýni á viðfangsefninu. Leit að 

viðmælendum hófst í febrúar 2019 og lauk í lok mars.   

Rannsakendur höfðu samband við fyrsta viðmælanda þann 30. janúar. Fyrsta viðtalið var tekið 31. 

janúar og það síðasta 26. apríl. Haft var samband við viðmælendur í gegnum netföng þeirra þar 

sem rannsakendur lögðu fram beiðni um að fá viðtal við viðkomandi og útskýrðu tilefnið og 

viðfangsefni verkefnisins. Fyrir hvert viðtal var útbúin spurningalisti sem rannsakendur töldu geta 

hjálpað til við að öðlast betri sýn og skilning á viðfangsefninu, hver spurningalisti var aðlagaður 

að hverjum og einum viðmælenda. Rannsakendur gáfu viðmælendum kost á að fá viðtalið sent 

áður en það yrði birt í rannsókninni. 
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Í byrjun hvers viðtals báðu rannsakendur viðmælendurnar um leyfi fyrir því að birta nöfnin 

þeirra og hvort þeir mættu hljóðrita samtalið, sem var auðfengið nema í einu tilfelli. Viðmælandinn 

í Seðlabanka Íslands gat ekki gefið heimild til hljóðritunar vegna reglna Seðlabanka Íslands og 

ritaði því annar rannsakandinn niður viðtalið og hinn mælti spurningarnar.  

8.6 Gagnaúrvinnsla  

Eftir að rannsakendur höfðu lokið við öll viðtölin tók við að greina þau. Viðtölin í heild 

sinni voru rituð orðrétt í tölvu eftir hljóðupptöku. Næsta skref var að lesa yfir viðtölin og greina 

aðalatriðin niður í þemu. Svör viðmælenda voru borin saman í þeim tilgangi að greina 

mögulegan mismun. Reynt var að greina svör þátttakenda með það markmið að greina ákveðið 

mynstur sem myndu hjálpa við greiningu á niðurstöðum rannsóknarinnar. Rannsakendur ræddu á 

milli sín aðalatriðin sem komu  úr hverju viðtali fyrir sig og komust að samkomulagi um 

meginþemu. Megin þemu sem rannsakendur komust að samkomulagi um voru framtíð reiðufjár, 

rafrænar greiðslulausnir, öryggi og áhrif rafmyntar. 

9 Niðurstöður úr greiningu viðtala 

Rannsakendur höfðu samband við tíu aðila samtals. Meirihluti þeirra er starfandi hjá 

viðskiptabönkunum þremur, Arion banka, Íslandsbanka og Landsbanka. Að auki voru tekin 

viðtöl við ýmsa sérfræðinga sem starfandi eru hjá Kviku fjárfestingabanka, Seðlabanka Íslands, 

Borgun ásamt fjármálaráðherra Íslands. Viðmælendur voru Albert Jónsson deildarstjóri 

framþróunar í viðskiptalausnum einstaklinga hjá Landsbankanum, Ari Skúlason hagfræðingur 

hjá Landsbankanum, Arnar Arnarsson sérfræðingur í verðbréfaviðskiptum hjá Kviku 

fjárfestingabanka, Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra Íslands, Björn Berg Gunnarsson 

deildarstjóri samskipta og greiningar hjá Íslandsbanka, ónafngreindur aðili sem starfar sem 

sérfræðingur hjá Seðlabanka Íslands, Pétur Friðriksson forstöðumaður útgáfusviðs, 

viðskiptaþróunar og markaðsdeildar hjá Borgun, Sigríður Olgeirsdóttir framkvæmdastjóri 

rekstrar og upplýsingatækni hjá Íslandsbanka, Sveinbjörn Snorri Grétarsson, forstöðumaður 

greiðslulausna hjá Íslandsbanka og Vilhjálmur Alvar Halldórsson forstöðumaður netlausna hjá 

Arion banka. 
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9.1 Framtíð reiðufjár 

Spurningar voru lagðar fyrir viðmælendur og beindust þær að framtíð reiðufjár ásamt 

viðhorfum þeirra á þróun greiðslulausna og fjártækni. Flestir viðmælenda voru á þeirri skoðun að 

á einhverjum tímapunkti muni reiðufé hverfa af sjónarsviðinu en töldu þó erfitt að fullyrða 

hvenær og með hvaða hætti það yrði.  

  Sveinbjörn Snorri (Íslandsbanki) taldi Ísland vera að dragast aftur úr hvað varðar 

útrýmingu reiðufjár og átti erfitt með að segja til um hvenær reiðufé hyrfi alveg af braut. ,,Við 

erum örlítið á eftir áætlun þar sem peningamagn í umferð hefur aukist töluvert frá hruni.“ 

(Sveinbjörn Snorri Grétarsson, forstöðumaður greiðslulausna Íslandsbanka, munnleg heimild, 

viðtal, 31. janúar 2019). Sveinbjörn Snorri (Íslandsbanki) minntist í framhaldi á yfirlýsingarnar 

sem gefnar voru út fyrir um tíu árum um greiðslukortin, en talið var með vissu að þau myndu 

fljótt fjara út ,,Nú erum við hér tíu árum seinna og allir eru ennþá að rembast, þetta hefur því 

ekki gengið eins hratt og vonast var eftir en teljum þó að núna sé að eiga sér stað einhvers konar 

skurðpunktur.”(Sveinbjörn Snorri Grétarsson, forstöðumaður greiðslulausna Íslandsbanka, 

munnleg heimild, viðtal, 31. janúar 2019). Sveinbjörn Snorri (Íslandsbanki) horfði á útrýmingu 

reiðufjár sem umfangsmikið ferli og taldi menn vanmeta það. Hann taldi einnig það vera tvo 

veigamikla þætti sem ýta undir notkun reiðufjár. ,,Annars vegar ferðamálaiðnaðurinn og þá 

sérstaklega eftir hrun, og hins vegar svarta hagkerfið.” (Sveinbjörn Snorri Grétarsson, 

forstöðumaður greiðslulausna Íslandsbanka, munnleg heimild, viðtal, 31. janúar 2019).  

  Albert (Landsbankinn) var á þeirri skoðun að útrýming reiðufjár væri snúið og strembið 

ferli. „ Ég tel ferlið sjálft vera snúið og erfitt. Einnig tel ég að Már (Már Guðmundsson, 

Seðlabankastjóri) hafi hitt naglann á höfuðið á sínum tíma, en mikilvægt er að átta sig á því að 

um leið og allt verður rafrænt þá verða peningarnir að sitja einhversstaðar.“ (Albert Jónsson, 

deildarstjóri framþróunar í viðskiptalausnum einstaklinga Landsbankans, munnleg heimild, 

viðtal, 13. febrúar 2019). Albert (Landsbankinn) taldi samfélagið í dag jafnframt ekki reiðubúið 

til að hætta alfarið notkun reiðufjár en var þó viss um að það myndi að lokum verða 

reiðufjárlaust. „Á einhverjum tímapunkti mun notkun reiðufjár hætta það eru ekki til staðar 

innviðir fyrir því akkurat núna og er því kannski fjarstæðara okkur en við höldum.“(Albert 

Jónsson, deildarstjóri framþróunar í viðskiptalausnum einstaklinga Landsbankans, munnleg 

heimild, viðtal, 13. febrúar 2019). 

 Að mati Alberts (Landsbankinn) hafa peningar sína kosti og galla. Hann taldi frelsið sem fylgir 
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peningum vera það sem vegur hvað þyngst þegar horft er til þeirra eiginleika sem peningar hafa 

samanborið við rafrænar lausnir. „Ég sé ekki fram á það að peningar verði einungis rafrænir í 

nánustu framtíð, þar sem að þörfin og viljinn fyrir því að geta lagt inn og tekið út peninga er enn 

til staðar.“ (Albert Jónsson, deildarstjóri framþróunar í viðskiptalausnum einstaklinga 

Landsbankans, munnleg heimild, viðtal, 13. febrúar 2019). 

Albert (Landsbankinn) taldi nauðsynlegt að til staðar væri umhverfi þar sem neytendur finni fyrir 

öryggi þegar kemur að geymslu fjármuna og að þeir séu ekki þvingaðir til að skuldbinda sig við 

einkarekinn banka sem þeir ef til vill treysta ekki.,,Umhverfið þarf að vera tryggt fyrir neytendur 

á því formi að þeir geti bjargað fjármunum sínum með því að taka þá út á réttum tíma og eiga þá 

hjá sér.“(Albert Jónsson, deildarstjóri framþróunar í viðskiptalausnum einstaklinga 

Landsbankans, munnleg heimild, viðtal, 13. febrúar 2019). Jafnframt taldi Albert 

(Landsbankinn) mjög líklegt að einhvers konar mynt á rafrænu formi muni taka við af reiðufé í 

framtíðinni. 

Arnar (Kvika fjárfestingabanki) var á þeirri skoðun að reiðufé muni að öllum líkindum 

fjara út og að peningar muni verða í öðru formi en við þekkjum í dag. Arnar (Kvika 

fjárfestingabanki) sagði Íslendinga vera mjög framarlega þegar kemur að rafrænum 

greiðslumiðlum samanborið við aðrar þjóðir. Hinsvegar taldi Arnar (Kvika fjárfestingabanki) að 

enn sé til staðar sterkur vilji fyrir viðheldni reiðufjár.   

„Mikill vilji er ennþá til staðar fyrir því að viðhalda reiðufé og fylgir því tregða víðast 

hvar við innleiðingu nýrra lausna. Þó er ekki ólíklegt að í framtíðinni verði peningar eins 

og við þekkjum þá í dag. Miklar breytingar eru að eiga sér stað um allan heim varðandi 

greiðslukort, peninga og annað slíkt.“ (Arnar Arnarsson, sérfræðingur hjá Kviku 

fjárfestingabanka, munnleg heimild, viðtal, 27. febrúar 2019). 

  Björn Berg (Íslandsbanki) taldi ekki vera búið að taka fyrir sérstaka umræðu um hvað 

gæti komið í stað reiðufjár en nefndi þó að þær lausnir sem til staðar væru í dag, greiðslukortin 

og rafrænu lausnirnar væru ástæðan fyrir minnkandi notkun reiðufjár.  

„Ég tel að það sé ekki búið að fara nógu vandlega yfir það hvað geti tekið við af reiðufé í 

daglegum viðskiptum en núverandi lausnir urðu sjálfkrafa til vegna þess að fólk vildi 

nota þær.” (Björn Berg Gunnarsson, deildarstjóri samskipta og greiningar Íslandsbanka, 

munnleg heimild, viðtal, 6. mars 2019). 
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Björn Berg (Íslandsbanki) sagði þróun greiðslulausna vera að miklu leyti í höndum neytenda, en 

að öðru undanskildu eru það þeir sem styðja við lausnirnar.  

„Nýjar lausnir verða ekki til vegna þess að það er tekin sérstök umræða fyrir um þær, heldur sér 

markaðurinn alfarið um það sjálfur. Neytendur velja einfaldleikann og hraðann sem stafrænu 

lausnirnar hafa í för með sér.“ (Björn Berg Gunnarsson, deildarstjóri samskipta og greiningar 

Íslandsbanka, munnleg heimild, viðtal, 6. mars 2019). 

Björn Berg (Íslandsbanki) taldi fólk almennt séð ekki reiðubúið að horfast í augu við brotthvarf 

reiðufjár þar sem einungis umræðan af því vekur upp áhyggjur. 

„Um leið og umræðan fer af stað og maður fylgist með því hvert hún leiðir þá fer maður 

að sjá og heyra allar þær áhyggjur sem fólk hefur yfir viðfangsefninu.“ (Björn Berg 

Gunnarsson, deildarstjóri samskipta og greiningar Íslandsbanka, munnleg heimild, viðtal, 

6. mars 2019). 

Björn Berg (Íslandsbanki) taldi jafnframt að erfitt væri að spá fyrir um þessi mál. „Maður svo 

sem veit ekki hvernig þetta verður, hvort það verði sett bann á notkun þess, útgáfa á því stöðvuð 

eða ekki þörf lengur fyrir notkun þess af hálfu neytenda.“ (Björn Berg Gunnarsson, deildarstjóri 

samskipta og greiningar Íslandsbanka, munnleg heimild, viðtal, 6. mars 2019). Björn Berg 

(Íslandsbanki) kom einnig inn á rekjanleika greiðslna ef að það kæmi til þess að engin þörf væri 

lengur fyrir notkun reiðufjár. Jafnframt velti hann því fyrir sér um öryggi upplýsinga varðandi 

það hvernig fólk mun ráðstafa fjármunum sínum.  

,,Það að fólk vilji halda aftur af upplýsingum um sjálft sig þarf ekki að vera merki um 

ólögmæti, þar sem ýmsar ástæður geta legið að baki og upplifir það skort á frelsi vitandi 

það að aðrir geti séð og komist í þessar upplýsingar. Mér þykir því vanta umræðuna um 

það hvernig á að tryggja þessa hluti.” (Björn Berg Gunnarsson, deildarstjóri samskipta 

og greiningar Íslandsbanka, munnleg heimild, viðtal, 6. mars 2019). 

Björn Berg (Íslandsbanki) sagði muninn á peningaseðlum og öðrum rafrænum viðskiptum liggja 

í því að seðilinn sé í ríkisábyrgð.  

,,Seðlabanki Íslands gaf nýlega út skýrslu um stöðu reiðufjár. Í henni var umræða sett 

fram um það hvort að Seðlabanki Íslands gæti stigið inn með einhvers konar rafræna 

útgáfu af ríkistryggðum viðskiptum þar sem að peningaseðill er auðvitað í ríkisábyrgð. 

Meginmunurinn á seðlum og öðrum rafrænum viðskiptum er tryggingin á bakvið 

peningaseðilinn en hún er í rauninni ekkert ólík tryggingunni á bakvið ríkisskuldabréf.” 
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(Björn Berg Gunnarsson, deildarstjóri samskipta og greiningar Íslandsbanka, munnleg 

heimild, viðtal, 6. mars 2019). 

Björn Berg (Íslandsbanki) velti því fyrir sér hvort ríkið gæti hafið útgáfu á einhvers konar mynt 

sem gæti þá að einhverju leyti komið í stað reiðufjár. Með þessu væri ríkið að höfða til þeirra 

sem kjósa og vilja fremur ríkisábyrgðina.  

,,Fyrir þá þá sem velja öryggið sem ríkisábyrgð býður upp á er þörf á að skoða 

möguleikana um það hvort að ríkið geti stigið inn í og hafið útgáfu á rafrænni staðkvæmd 

reiðufjár. Ég hef ekki hugmynd um hvað það gæti verið en nauðsynlegt er að þessi 

umræða fari eitthvað aðeins af stað.“ (Björn Berg Gunnarsson, deildarstjóri samskipta og 

greiningar Íslandsbanka, munnleg heimild, viðtal, 6. mars 2019) 

Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra Íslands taldi það velta mikið á ríkinu hvað það ætli sér að 

gera varðandi þessi mál. Á Íslandi er enn óheimilt að neita að taka við greiðslu í formi reiðufjár 

og tók hann dæmi um Svíþjóð þar sem heimilt er að hafna móttöku þess. Með því að breyta 

fyrirkomulaginu í þessa átt færi fólk að finna fyrir vanmætti með notkun og meðhöndlun 

reiðufjár og gæti það því hugsanlega ýtt ennþá meira undir þróun að seðlalausu samfélagi. 

,,Með því að afnema notkunina myndi fólk fara að finna fyrir því að það getur ekki notað 

peningana sína alls staðar. Í framhaldinu myndi notkunin á reiðufé minnka til muna og 

þróunin aukast enn frekar.” (Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra Íslands, munnleg 

heimild, tölvupóstur, 26. apríl 2019). 

Björn Berg (Íslandsbanki) var sammála Bjarna Benediktssyni (fjármálaráðherra) um að það væri 

í höndum ríkinsins að vega og meta hvað varðar frekari þróun stafrænna lausna í framtíðinni. 

Björn Berg (Íslandsbanki) taldi með vissu að ef öllu er haldið óbreyttu áfram, þá muni þróunin 

aukast enn frekar og dagleg notkun reiðufjár muni minnka og á endanum hverfa. Hann taldi þó 

að reiðufé yðri ennþá notað sem geymslustaður fyrir peninga og á það þá sérstaklega við um þá 

sem velja að geyma peningana sína í bankahólfum. Björn Berg (Íslandsbanki) sagði jafnframt að 

á meðan að reiðufé er enn í umferð þá muni svört starfsemi áfram þrífast sem viðskiptamáti, með 

það að markmiði að komast hjá því að greiða skatta og önnur opinber gjöld.  

,,Reiðufé í umferð er ennþá töluvert mikið þó það sé ekki verið að nota það, ýmist undir 

koddum eða í bankahólfum. Mér þykir líklegt að það muni vera áfram þannig og að 

svarti markaðurinn haldist óbreyttur svo lengi sem að reiðufé tíðkast enn.“ (Björn Berg 
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Gunnarsson, deildarstjóri samskipta og greiningar Íslandsbanka, munnleg heimild, viðtal, 

6. mars 2019). 

Björn Berg (Íslandsbanki) taldi að seðlar muni á endanum hverfa af sjálfu sér þegar litið er til 

hefðbundinna viðskipta. Hann taldi þó að það muni ekki stafa af ásetningi banna heldur vegna 

minnkandi notkunar og vals neytenda. Neytendur munu koma til með að vilja hætta að notast við 

þá vegna þeirra þæginda sem stafrænu lausnirnar hafa í för með sér.  

,,Seðlarnir munu hverfa af sjálfu sér. Fólk mun hætta að nota þá af sökum vilja en ekki 

vegna tilskipunar opinberra aðila. Stafrænu lausnirnar bera með sér þægindi sem 

auðveldar fólki daglegt amstur og við sjáum að þeir sem eru að nota reiðufé í daglegum 

viðskiptum eru þau yngstu og elstu.”(Björn Berg Gunnarsson, deildarstjóri samskipta og 

greiningar Íslandsbanka, munnleg heimild, viðtal, 6. mars 2019). 

Pétur (Borgun) taldi líklegt að reiðufé muni að lokum hverfa en var þó ekki viss um hvenær það 

yrði en sagði þó ennþá vera til staðar þættir sem halda í reiðufé. ,, Það eru fyrst og fremst tveir 

þættir sem halda í reiðufé, það eru annars vegar útlendingar og þá helst Kínverjar og svo svarta 

hagkerfið.” (Pétur Friðriksson, forstöðumaður útgáfusviðs, viðskiptaþróunar og markaðsdeildar 

Borgunar, munnleg heimild, viðtal, 27. febrúar 2019). 

Pétur (Borgun) taldi að Ísland og Norðurlöndin væru mjög framarlega hvað varðar þróunina sem 

er að skapast í greiðslumiðlun ,,Það er nefnilega alls ekki algengt víðsvegar í Evrópu að boðið sé 

upp á þann möguleika að greiða með rafrænni greiðsluleið.” (Pétur Friðriksson, forstöðumaður 

útgáfusviðs, viðskiptaþróunar og markaðsdeildar Borgunar, munnleg heimild, viðtal, 27. febrúar 

2019). Pétur (Borgun) nefndi jafnframt að þær lausnir sem við þekkjum í dag væru sífellt að 

þróast og að líklega muni þær taka við af greiðslukortunum fyrr en varir.  

Sérfræðingurinn hjá Seðlabanka Íslands sagði aftur á móti engan seðlabanka spá fyrir um að 

reiðufé væri að deyja út í fyrirsjáanlegri framtíð en nefndi þó að rafræn mynt sé eitthvað sem að 

þeir séu að horfa til. Jafnframt sagði hann reiðufjárnotkun fremur litla á Íslandi og að hún sé í 

meira magni á meginlandi Evrópu. ,,Reiðufjárnotkun er frekar lítil á Íslandi rétt eins og í 

Skandinavíu en er töluvert meiri á meginlandinu.” (Ónafngreindur aðili, sérfræðingur hjá 

Seðlabanka Íslands, munnleg heimild, viðtal, 12. mars 2019). Sérfræðingurinn hjá Seðlabanka 

Íslands sagði sænska Seðlabankann vera leiðandi þegar kemur að hugsanlegri innleiðingu á 

rafrænni mynt „Það er engin tilvjiljun að sænski seðlabankinn sé leiðandi þegar kemur að 

þessum málum.” (Ónafngreindur aðili, sérfræðingur hjá Seðlabanka Íslands, munnleg heimild, 
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viðtal, 12. mars 2019). Hann taldi að gera mætti ráð fyrir að eftir um tíu til fimmtán ár verði 

staðan önnur en í dag hvað varðar notkun reiðufjár en hann sagði eldri kynslóðina vera helstu 

kyndingu notkunarinnar.   

Sigríður (Íslandsbanki) taldi með vissu að reiðufé muni á einhverjum tímapunkti hverfa af 

sjónarsviðinu, en sagði að það muni taka tíma að fá fólk til þess að aðlagast. Hún taldi jafnframt 

að helsta ástæðan að baki andstöðunnar við rafrænu lausnunum sé svarti markaðurinn, þ.e.a.s. 

,,Aðallega eru þetta skattaundanskot og undirheima markaðurinn sem vilja komast hjá 

rekjanleikanum sem myndast við þessar rafrænu leiðir.” (Sigríður Olgeirsdóttir, 

framkvæmdastjóri rekstrar og upplýsingatækni Íslandsbanka, munnleg heimild, símtal, 20. mars 

2019). 

Sigríður (Íslandsbanki) taldi rafrænu lausnirnar sem ríkisbankarnir hafa verið að þróa og innleiða 

vera líklegastar til að taka við af reiðufé. Að mati Sigríðar (Íslandsbanki) munu greiðslukortin 

með tímanum hverfa af markaði og að rafrænu lausnirnar munu koma í stað þeirra, þ.e.a.s.   

,,Rafrænu lausnirnar í vöruframboði bankanna eru framtíðin og tel ég að greiðslukortin 

muni hverfa. Greiðslukortin munu einungis vera í formi greiðsluleiða, þá í gegnum 

snjallsímann eða snjallúrin. Ég tel einnig líklegt að á einhverjum tímapunkti verði gefin 

út rafmynt, en þá er ég ekki að meina rafmynt eins og Bitcoin heldur mynt sem 

Seðlabanki Íslands mun hefja útgáfu á.” (Sigríður Olgeirsdóttir, framkvæmdastjóri 

rekstrar og upplýsingatækni Íslandsbanka, munnleg heimild, símtal, 20. mars 2019). 

Sigríður (Íslandsbanki) sagði Svíþjóð vera komið einna lengst í þessum málum og að þeir horfi á 

þetta sem leið til þess að auka öryggi og koma í veg fyrir skattsvik. Jafnframt nefndi hún að erfitt 

væri að spá fyrir um þróunina á þessu en telur nauðsynlegt að Ísland taki ákvarðanir varðandi 

þessi mál til að dragast ekki aftur úr. 

,,Það er erfitt að spá fyrir um hvernig þetta mun þróast. Mikil umræða er í gangi í 

tengslum við þessi mál þar sem þetta getur allt í einu tekið stökk og því þarf að taka 

þessar ákvarðanir sem fyrst eins og hin Norðurlöndin hafa verið að gera.” (Sigríður 

Olgeirsdóttir, framkvæmdastjóri rekstrar og upplýsingatækni Íslandsbanka, munnleg 

heimild, símtal, 20. mars 2019). 

Ari Skúlason hjá Landsbankanum taldi þróun greiðslulausna vera tiltölulega hraða og telur hana 

eiga eftir að aukast enn frekar. 

,,Ég þekki þó hins vegar ekki nákvæmar tölur reiðufjár í dag, en dregist hefur verulega úr notkun 
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þess. Með tilkomu ungu kynslóðarinnar og þeirra þekkingu á greiðslulausnum mun tækninni 

bara fara meira fram.” (Ari Skúlason, hagfræðingur hjá Landsbankanum, munnleg heimild, 

viðtal, 20. mars 2019). Ari (Landsbankinn) taldi rafrænu greiðslulausnirnar vera þær sem munu 

alfarið taka við af reiðufé. Hann tók það þó sérstaklega fram að hann hefði ekki mikla þekkingu á 

tæknilegu hlið þessara mála. ,,Þetta byrjaði allt á plastinu (greiðslukortunum) sem hefur nú verið 

þróað yfir í símann, flestir eru alltaf með símann við höndina og því aukin þægindi við það að 

sameina þessa tvo þætti í eitt tól.” (Ari Skúlason, hagfræðingur hjá Landsbankanum, munnleg 

heimild, viðtal, 20. mars 2019). 

Vilhjálmur (Arion banki) taldi ekki líklegt að seðlar og mynt muni hverfa af sjónarsviðinu í 

nánustu framtíð. ,,Ég hugsa að seðlar og myntir muni ekki alveg hverfa af sjónarsviðinu í 

nánustu framtíð.(Vilhjálmur Alvar Halldórsson, forstöðumaður netlausna hjá Arion banka, 

munnleg heimild, viðtal, 20. mars 2019). Jafnframt sagði hann marga vera þeirrar skoðunar að 

hraðinn í Svíþjóð sé of mikill. 

,,Ég fór fyrir um það bil ári síðan til Svíþjóðar og tók út seðla, ég átti svo í töluverðum 

vandræðum við það að losna við þá eða greiða með þeim þar sem að flestir veitingastaðir 

og verslanir hreinlega tóku ekki við þeim.” (Vilhjálmur Alvar Halldórsson, forstöðumaður 

netlausna hjá Arion banka, munnleg heimild, viðtal, 20. mars 2019). 

Vilhjálmur (Arion banki) telur með aukinni rafvæðingu fylgi ákveðin áhætta. 

,,Ef að upp kæmi tæknilegt áfall gæti sprottið upp sú staða að fólki stæði ekki til boðanna 

möguleikinn á því að geta greitt fyrir vöruna eða þjónustuna með öðrum en rafrænum 

hætti.” (Vilhjálmur Alvar Halldórsson, forstöðumaður netlausna hjá Arion banka, munnleg 

heimild, viðtal, 20. mars 2019). 

Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra taldi að reiðufé muni ekki hverfa alfarið af sjónarsviðinu í 

nánustu framtíð og nefnir ýmsar ástæður því til rökstuðnings.  

,,Ég tel að reiðufé muni ekki hverfa alfarið af sjónarsviðinu í bráð. Fyrir því eru ýmsar 

ástæður eins og ákveðin þægindi við notkun reiðufjár. Þannig þykir foreldrum oft betra 

að rétta börnum sínum beinharða peninga en að láta þau nota stafrænt fé. Ýmsum er illa 

við hið alsjáandi auga stafrænnar skráningar upplýsinga og það þarf ekki að eiga sér 

neinar óeðlilegar orsakir. Fólk er einfaldlega mishrifið af því að allar þess athafnir séu 

skráðar í einhver gagnasöfn. Ég held samt sem áður að reiðufé í umferð minnki jafnt og 
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þétt með sífellt fleiri og þægilegri lausnum.” (Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra 

Íslands, munnleg heimild, tölvupóstur, 26. apríl 2019) 

9.2 Rafrænar greiðslulausnir 

Viðmælendur voru spurðir um það hver afstaða þeirra væri gagnvart rafrænum 

greiðslulausnum og hvaða kosti og galla þær hefðu í för með sér. Afstaða viðmælenda gagnvart 

rafrænum greiðslulausnum voru almennt jákvæðar og hefðu sína kosti og galla. Lögð var fram 

spurningin um hvort að snjallsíminn sem greiðslulausn væri hápunktur framtíðarsýnar 

fjármálastofnanna.  

Að mati Sveinbjarnar (Íslandsbanki) taldi hann ekki líklegt að snjallsíminn sem 

greiðslulausn væri hápunktur framtíðarsýnar.,,Þetta er spurning sem Mastercard, Visa og 

American Express eru einnig að spyrja sig að. Ég tel það þó ekki líklegt miðað við þá þróun sem 

er að eiga sér stað í dag.” (Sveinbjörn Snorri Grétarsson, forstöðumaður greiðslulausna hjá 

Íslandsbanka, munnleg heimild, viðtal, 31. janúar 2019). Sveinbjörn Snorri (Íslandsbanki) tók 

fyrir dæmi um netverslunina Amazon, en þeir hafa verið að taka þjónustu sína upp á næsta stig 

og hafa sett af stað rekstur háþróaðra matvöruverslana. Þar auðkenna viðskiptavinir sig með 

augnskanna, en myndavélar sjá til þess að greina og skynja allt sem sett er ofan í körfuna og svo 

gengur viðskiptavinur bara beint út úr versluninni. Viðskiptavinur hefur þá til staðar 

viðskiptagrunn, þar sem ýmist kortareikningur eða almennur reikningur er skráður og innheimtist 

þannig sjálfkrafa þegar viðskiptavinur hefur lokið viðskiptum. Með þessari þróun er verið að 

koma í veg fyrir milliliði ásamt því að vélvæða og draga úr vinnuafli. Sveinbjörn Snorri 

(Íslandsbanki) nefndi annað dæmi um samskonar aðgerð um hóp fólks sem hefur gengið skrefinu 

lengra:  

,,Brotist hefur út hópur fólks sem telur um þrjátíuþúsund manns og hafa þau látið koma 

fyrir örgjafaflís milli þumals og vísifingurs. Sérfræðingar spá fyrir um að þessi hópur 

muni stækka töluvert næstu árin og telja jafnframt möguleika á að framtíðin liggi þarna.” 

(Sveinbjörn Snorri Grétarsson, forstöðumaður greiðslulausna hjá Íslandsbanka, munnleg 

heimild, viðtal, 31. janúar 2019). 

Albert (Landsbankinn) taldi að rafrænar greiðslulausnir beri með sér marga kosti en jafnframt 

galla og nefnir hann þá helst að þeim fylgi há færslugjöld. „Gallarnir eru oft þeir að það eru 

milliliðir eins og færsluhirðingafyrirtækin Borgun, Valitor, Visa og Mastercard sem taka til sín 
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gjöld fyrir þjónustuna en allir vilja einhvern skerð af kökunni.“ (Albert Jónsson, deildarstjóri 

framþróunar í viðskiptalausnum einstaklinga Landsbankans, munnleg heimild, viðtal, 13. febrúar 

2019). Jafnframt taldi Albert (Landsbankinn) að í ljósi þeirrar tækniþróunar sem skapast hefur 

undanfarið í greiðslulausnum hafi Evrópusambandið sett fram nýja löggjöf varðandi færslugjöld 

(e. interchangefee) sem hefur lækkað prósentuhlutfall færslugjalda. Að auki lagði hann áherslu á 

mikilvægi þess að bera ekki saman okkar umhverfi við umhverfi Evrópu hvað varðar vexti og 

krónuna.  

„Nýlega var gefin út löggjöf af Evrópusambandinu varðandi færslugjöld. Löggjöfin 

innihélt tilskipun um að færslugjöld yrðu lækkuð úr 0,6% niður í 0,3%. Mikilvægt er þó 

að átta sig á því að samanburður umhverfisins á Íslandi samanborið við Evrópu er ekki 

marktækur, en þá meina ég vexti og krónuna. Með þessari löggjöf eru bankarnir að fá 

miklu minna fyrir hverja færslu þar sem þessi 0,3% er ekki öll að greiðast í hlut 

bankannna.” (Albert Jónsson, deildarstjóri framþróunar í viðskiptalausnum einstaklinga 

Landsbankans, munnleg heimild, viðtal, 13. febrúar 2019). 

Albert (Landsbankinn) tók einnig fyrir tillögu að mögulegum kostnaði á millifærslum en á 

Íslandi hafa millifærslur hingað til alltaf verið ókeypis þrátt fyrir að þær séu það ekki fyrir 

bankana. „Það má alveg ræða það frekar hvort að setja eigi gjald á millifærslur, en millifærsla 

fer í gegnum Reiknistofu bankanna og vilja þeir því fá greitt fyrir það að sjá um þessa miðlun.“ 

(Albert Jónsson, deildarstjóri framþróunar í viðskiptalausnum einstaklinga Landsbankans, 

munnleg heimild, viðtal, 13. febrúar 2019). 

Albert (Landsbankinn) sagði margt vera að breytast í heiminum þessa dagana og nefndi í 

framhaldi dæmi um PSD2 löggjöfina. 

„Það er svo margt að breytast í þessum heimi, akkurat þessa dagana og síðustu tvö árin.  

Gott dæmi um breytingar er PSD2 löggjöfin sem gerir neytendum kleift að fara í gegnum 

snjallforrit og heimila því aðgangi að reikningum sínum. Við tilkomu PSD2 þá munum 

við líklegast sjá frá reikningi yfir til reiknings greiðslur (e. account to account payments) 

sem Reiknistofa bankanna hefur verið að vinna að. Millifærslan á sér því stað að á 

bakvið tjöldin og eru töluvert ódýrari en viðgengst í dag.” (Albert Jónsson, deildarstjóri 

framþróunar í viðskiptalausnum einstaklinga Landsbankans, munnleg heimild, viðtal, 13. 

febrúar 2019). 
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Hafa ber í huga kostina sem kortafyrirtækin hafa í för með sér en þau tryggja neytendum þann 

munað að geta greitt með greiðslukortunum sínum hvar sem er í heiminum.  

Að mati Arnars (Kvika fjárfestingabanki)búa rafrænar greiðslulausnir yfir fjölmörgum kostum en 

þó líka vanköntum. 

„Rafrænu lausnirnar eru einfaldari og auðveldari að mörgu leyti. Þær taka styttri tíma 

og þeim fylgja klárlega mikil þægindi. Öryggið getur jafnframt verið meira sem er þó 

ekki algilt þar sem að svindl geta líka viðgengst á internetinu. Menn finna alltaf leiðir til 

að svindla.“ (Arnar Arnarson, sérfræðingur í verðbréfaviðskiptum hjá Kviku 

fjárfestingabanka, munnleg heimild, viðtal, 27. febrúar 2019). 

Björn Berg (Íslandsbanki) taldi kosti rafrænna greiðslulausna einnig gríðarlega mikla og þá fyrst 

og fremst í tengslum við notagildi og þægindi. 

,,Kostirnir eru náttúrulega alveg gríðarlega miklir í annars vegar notagildinu og hins 

vegar þægindunum fyrir sjálfan neytandann. Þróun rafrænna lausna hefur farið  mikið 

fram og tekið gríðarlegt stökk á síðustu fjórum til fimm árum, sem ég tel vera mjög 

jákvætt.“ (Björn Berg Gunnarsson, deildarstjóri samskipta og greiningar Íslandsbanka, 

munnleg heimild, viðtal, 6. mars 2019). 

Björn Berg (Íslandsbanki) taldi jafnframt að okkur hætti til að eyða meira við notkun rafrænna 

greiðslulausna sem í dag eru orðnar mun aðgengilegri, notendavænni og auðveldari í notkun, 

samanborið við notkun seðla og mynta sem greiðsluleið.  

,,Ef við notumst við tíuþúsundkrónaseðil sem greiðslumáta í verslun þá finnst okkur við 

vera að eyða meira en ef við notumst við greiðslukort. Reiðufé er því ágætt að því leytinu 

til þar sem við höldum aftur af okkur í neyslu. Þó tel ég það ekki endilega vera ókost við 

rafrænar greiðslulausnir af því gefnu að fólk sé meðvitað um þetta.” (Björn Berg 

Gunnarsson, deildarstjóri samskipta og greiningar Íslandsbanka, munnleg heimild, viðtal, 

6. mars 2019).  

Björn Berg (Íslandsbanki) taldi þróunina vera skemmtilega og spennandi og segir að tímarnir 

hafi aldrei verið jafn spennandi og núna. Hann viðurkenndi jafnframt að ein af megin ástæðum 

þess að hann starfar í fjármálageiranum sé vegna þróunar sem þessar og að alltaf eitthvað nýtt sé 

að gerast á hverju einasta ári. 

,,Að starfa í banka er alveg ofboðslega skemmtilegt og spennandi, og þá sérstaklega 

núna. Ég tel að það hafi aldrei verið jafn spennandi tími að vinna í fjármálakerfinu og 
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núna og meðal annars útaf þessari þróun.” (Björn Berg Gunnarsson, deildarstjóri 

samskipta og greiningar Íslandsbanka, munnleg heimild, viðtal, 6. mars 2019) 

Björn Berg (Íslandsbanki) nefndi dæmi um snjallforrit (e. app) sem Íslandsbanki á og nefnist 

Kass. Kass er millifærsluforrit sem auðveldar einstaklingum fyrir að skipta reikningi á milli sín 

ásamt því að greiða fyrir þjónustu beint á söluaðila af bankareikningi sínum.  

,,Gott dæmi um notkun á Kass er dæmi um fjóra vini sem taka saman leigubíl og einhver 

þeirra tekur það að sér að borga. Hann skiptir upphæðinni svo niður á hina aðilana í 

gegnum forritið Kass og þurfa þau ekki einu sinni að vera búin að ljúka við að setja upp 

forritið, ýta bara á einn takka og þá eru hinir búnir að fá sinn hlut af reikningnum.“ 

(Björn Berg Gunnarsson, deildarstjóri samskipta og greiningar Íslandsbanka, munnleg 

heimild, viðtal, 6. mars 2019) 

Að mati Péturs (Borgun) eru kröfur og væntingar Íslendinga alltaf að aukast hvað varðar hraða 

og þróun rafrænnar greiðslumiðlunar. ,,Til dæmis eins og millifærslurnar, við Íslendingar erum 

vön því að geta framkvæmt millifærslur á einungis nokkrum sekúndum, það þekkist ekki 

víðsvegar í heiminum.” (Pétur Friðriksson, forstöðumaður útgáfusviðs, viðskiptaþróunar og 

markaðsdeildar Borgunar, munnleg heimild, viðtal, 27. febrúar 2019). 

Pétur (Borgun) taldi jafnframt erfitt að segja til um hvort að greiðslukortin muni hverfa innan 

næstu tuttugu ára og taldi eiginleika þeirra afar jákvæða.  

,,Greiðslukortin eru frábær að því leytinu til að hægt er að nota þau allstaðar á sama 

hátt, þar sem þú stingur kortinu inn í posann, slærð inn pin númerið og greiðslan fer í 

gegn án vandræða óháð því hvar þú ert staðsettur í heiminum.” (Pétur Friðriksson, 

forstöðumaður útgáfusviðs, viðskiptaþróunar og markaðsdeildar Borgunar, munnleg 

heimild, viðtal, 27. febrúar 2019) 

Pétur (Borgun) taldi innleiðingu greiðslulausna með símanum (e. mobile payments) eiga eftir að 

verða erfið í innleiðingu vegna virkjunar þeirra utan annarra landssvæða. Jafnframt minntist hann 

á álitamál við innleiðingu PSD2 löggjafarinnar, en til þess að möguleiki sé fyrir hendi á því að 

innleiða slíka leið þurfi ákveðnar kröfur að liggja fyrir, þ.e. ,,Nauðsynlegt er að þessar nýju leiðir 

séu jafn eða jafnframt öruggari en þegar notast er við greiðslukort sem greiðsluleið. Mikil óvissa 

ríkir í tengslum við innleiðingu þessara nýju lausna og hvernig að þeim verður gengið.” (Pétur 

Friðriksson, forstöðumaður útgáfusviðs, viðskiptaþróunar og markaðsdeildar Borgunar, munnleg 

heimild, viðtal, 27. febrúar 2019) Pétur (Borgun) minntist einnig á að fólk væri vandasamt þegar 
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kæmi að því að gefa upp persónuupplýsingar sínar og að það finndi fyrir auknu öryggi með því 

að hafa þriðja aðila á milli sín og söluaðila.  

,,Við notkun greiðslukorta og viðveru færsluhirða finnur fólk fyrir því að eitthvað sé á 

bakvið það sem getur komið í veg fyrir eða varið það gegn svikum. Hinsvegar þegar 

kemur að PSD2 þá eru engar reglur í kringum það.” (Pétur Friðriksson, forstöðumaður 

útgáfusviðs, viðskiptaþróunar og markaðsdeildar Borgunar, munnleg heimild, viðtal, 27. 

febrúar 2019) 

Sérfræðingurinn hjá Seðlabanka Íslands sagði rafrænar greiðslulausnir vera þægilegar og 

notendavænar. Þó taldi hann þær ekki gallalausar og nefndi að til þess að þær væru skilvirkar 

þyrfti margt að ganga upp. Hann sagði Seðlabanka Íslands vera hlutlausan hvað varðar þróun 

reiðufjár og að Seðlabanki Íslands muni ávallt mæta þeirri eftirspurn sem er eftir seðlum og mynt 

hverju sinni. 

,,Seðlabanki Íslands telur mikilvægt að hlutfall seðla og myntar sé í lágmarki þar sem 

það telst í dag sem partur af varaleið í greiðslumiðlun. Þegar ég tala um varaleið þá á ég 

við að ef eitthvað fer úrskeiðis í rafrænu lausnunum sé hægt að grípa til notkunar á 

þeim.” (Ónafngreindur aðili, sérfræðingur hjá Seðlabanka Íslands, munnleg heimild, 

viðtal, 12. mars 2019). 

Sigríður (Íslandsbanki) var mjög hlynnt rafrænum greiðslulausnum og taldi þær fyrst og fremst 

jákvæðar þegar horft er til öryggis og útrýmingar á svartri starfsemi.  

,,Ég er búin að vera talsmaður þess viðfangsefnis í nokkur ár. Ég tel þetta auka öryggi til 

muna með þau atferli í huga að börnin okkar séu ekki að þvælast um með seðla á sér 

ásamt lækkandi hlutfalls glæpatíðnis.” (Sigríður Olgeirsdóttir, framkvæmdastjóri rekstrar 

og upplýsingatækni Íslandsbanka, munnleg heimild, símtal, 20. mars 2019) 

Sigríður (Íslandsbanki) taldi helsta kostu rafrænna greiðslulausna vera rekjanleika og helsta galla 

þeirra vera netöryggi, en enn þann dag í dag telst það ekki hundrað prósent öruggt.  

,,Menn finna alltaf leiðir til þess að svindla eða fremja glæpi. Þessar nýju leiðir útiloka 

því ekki möguleikann á því að það þú getir verið rændur, hins vegar þarf meiri þekkingu 

og skilning svo að hægt sé að fremja netglæpi og því reynist það erfiðara heldur en 

hefðbundnir glæpir.” (Sigríður Olgeirsdóttir, framkvæmdastjóri rekstrar og 

upplýsingatækni Íslandsbanka, munnleg heimild, símtal, 20. mars 2019). 
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Sigríður (Íslandsbanki) var á sama máli og Björn Berg (Íslandsbanki) hvað varðar slæma yfirsýn 

yfir eyðslu fólks með greiðslukortum, og tók sérstaklega fyrir eldra fólk.   

,,Gamla fólkinu finnst það ekki hafa sömu yfirsýn yfir eyðslunni með greiðslukortum 

samanborið við það þegar það notast við seðla og mynt. Því tel ég að þessar nýju leiðir 

krefjist aukinnar tæknilegrar hæfni svo að þessi yfirsýn sé til staðar.” (Sigríður 

Olgeirsdóttir, framkvæmdastjóri rekstrar og upplýsingatækni Íslandsbanka, munnleg 

heimild, símtal, 20. mars 2019). 

Sigríður (Íslandsbanki) taldi jafnframt að miðað við þær tölur sem koma fram í skýrslunni 

,,Umfang skattundanskota og tillögur til aðgerða” sem gefin var út af Fjármála- og 

Efnahagsráðuneytinu að þá séu kostirnir við rafrænar greiðslulausnir töluverðir.  

,,Ég tel kostina við rafrænu lausnirnar gríðarlega mikla miðað við þær tölur og þá 

fjármuni sem sýnt eru fram á í skýrslunni (Umfang skattundanskota og tillögur til 

aðgerða). Það eru gríðarlegar upphæðir fjármuna sem verið er að skjóta undan skatti 

vegna peningaþvotta. Það er heill seðlaheimur þarna úti sem menn vilja ekki tala um og 

eðlilega mætir þetta því mikilli andstöðu þegar þeir sjá fram á að þeir geti ekki lengur 

falið seðlana sína undir koddanum.” (Sigríður Olgeirsdóttir, framkvæmdastjóri rekstrar 

og upplýsingatækni Íslandsbanka, munnleg heimild, símtal, 20. mars 2019). 

Að mati Ara (Landsbankinn) er þróunin sem hefur orðið seinustu ár í rafrænum greiðslulausnum 

mjög jákvæð. Hann tók sterklega fram andmæli sín sem hann hafði gagnvart útgáfu tíuþúsund 

króna seðilsins á sínum tíma og skrifaði meðal annars grein um skoðanir sínar á því máli í 

Morgunblaðinu. ,,Útgáfa stórra seðla ýtir einungis undir frekari glæpastarfsemi og eykur þar af 

leiðandi peningamagn í umferð. Rafrænar greiðslulausnir eru miklu öruggari að öllu leyti, þar 

sem miklu minni áhætta stafar af glæpum og erfiðara reynist að stela fjármunum af fólki.” (Ari 

Skúlason, hagfræðingur hjá Landsbankanum, munnleg heimild, viðtal, 20. mars 2019). 

Ari (Landsbankinn) sagði mikinn misskilning viðgangast hvað varðar kostnað á rafrænum 

greiðslulausnum samanborið við seðla.  

,,Það er miklu dýrara fyrir fjármálastofnanir að meðhöndla reiðufé en rafrænu 

lausnirnar. Við meðhöndlun á seðlum þarf að flytja þá og telja, ásamt því að seðlar rýrna 

og detta úr umferð. Gjöld eru greidd við notkun rafrænna lausna og er fólk meðvitað um 

þau gjöld, en ef til stæði að hefja innheimtu gjalda á innlögnum seðla þá myndi fólk 
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mótmæla þeim aðgerðum og telja að meðhöndlun seðla væri kostnaðarlaus.” (Ari 

Skúlason, hagfræðingur hjá Landsbankanum, munnleg heimild, viðtal, 20. mars 2019). 

Afstaða Vilhjálms til rafrænna greiðslulausna var nokkuð jákvæð, en hann taldi þægindin sem 

fylgja greiðslukortunum vera mikil þegar horft væri til tækninnar sem er á bakvið þau. Hann 

sagði greiðslukortin vera orðin svo alþjóðleg og vinna á kerfum sem eru nú þegar til.  

,,Reiðufé er frekar dýrt í umsýslu fyrir bankana og þar af leiðandi fyrir land og þjóð. En 

svo eru það líka þægindin sem fylgja rafrænu lausnunum. Það sem er sérstaklega gott við 

greiðslukortin er að þau er að vinna á því sem að nú þegar er til, en símarnir eru að 

vinna með tækni sem er ekki fyrir hendi núna í dag og mun það því reynast erfitt í 

innleiðingu á fátækari svæðum. ” (Vilhjálmur Alvar Halldórsson, forstöðumaður 

netlausna hjá Arion banka, munnleg heimild, viðtal, 20. mars 2019)  

Bjarn Benediktsson (fjármálaráðherra Íslands) var á sama máli og Vilhjálmur (Arion banki) 

gagnvart rafrænum greiðslulausnum. 

,,Afstaða mín er almennt séð jákvæð. Frá sjónarhóli fjármálaráðherra er jákvætt að til séu 

lausnir sem auðvelda allt eftirlit með tilfærslu fjármuna. Það er aftur á móti mikilvægt að 

notendur slíkra lausna séu upplýstir um kostnaðinn við þær. Þar skiptir 

greiðsluþjónustutilskipun ESB, PSD2 máli, en hún á að hafa í för með sér lækkun slíks 

kostnaðar.” (Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra Íslands, munnleg heimild, tölvupóstur, 26. 

apríl 2019) 

Bjarni (Fjármálaráðherra Íslands) telur þó að rafrænar greiðslulausnir séu ekki gallalausar og nefndi þar 

möguleikann á misnotkun þeirra. 

,,Einn ókostur rafrænna greiðslulausna er möguleikinn á misnotkun, eins og til dæmis á 

kortaupplýsingum. Með sífellt aukinni netverslun tel ég að vegna þeirrar áhættu geti 

greiðslulausnir þar sem greiðandi sendir fjármuni beint til viðtakanda (push payments), en 

gefur engar upplýsingar, sótt hratt í sig veðrið.” (Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra 

Íslands, munnleg heimild, tölvupóstur, 26. apríl 2019). 

9.3 Öryggi  

Lögð var fram spurning varðandi öryggi þróunarinnar í rafrænum greiðslulausnum. 

Spurningin sem viðmælendur voru spurðir að var hvort að þeir hefðu áhyggjur af því hversu hratt 

þróunin væri að skapast í rafrænum greiðslulausnum. Flestir viðmælenda töldu ekki þörf á því að 
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hafa áhyggjur þar sem að þeir telja öryggiskröfurnar nægilega miklar. Viðmælendur voru einnig 

sammála um að rafrænar greiðslulausnir væru mun öruggari heldur en þegar notast er við seðla 

og mynt eða greiðslukort sem greiðsluleið.  

Sveinbjörn Snorri (Íslandsbanki) taldi með vissu að snjallsíminn myndi taka miklum 

framförum sem greiðsluleið á næstunni. Hann vildi þó meina að snjallúrið myndi brjóta sér leið 

fljótlega og taka yfir bæði greiðslukortin og snjallsímana. 

,,Úrið greinir hjartsláttinn, en það þarf einungis að slá inn öryggisnúmer einu sinni á 

dag til þess að geta greitt með því restina deginum en eftir það þá þarf einungis að þrýsta 

á hnappinn á úrinu. Ef einstaklingur tekur af sér úrið þá núllstillir það sig og því ekki 

mögulegt að misnota það.”(Sveinbjörn Snorri Grétarsson, forstöðumaður greiðslulausna 

Íslandsbanka, munnleg heimild, viðtal, 31. janúar 2019). 

Sveinbjörn Snorri (Íslandsbanki) fullyrti að öryggið á bakvið snjallúrin og snjallsímana væri mun 

meira en á bakvið greiðslukortin.  

,,Öryggiskröfur snjallúranna og snjallsímanna komu mun betur út heldur en á 

greiðslukortunum. Þegar notast er við úrið og símann sem greiðsluleið þá þarf kóða, 

hjartslátt eða fingrafar til auðkenningar. Auðveldara er að missa sjónar á kortinu sínu til 

misnotkunar og eru þessar nýju leiðir því að auka öryggi til muna.” (Sveinbjörn Snorri 

Grétarsson, forstöðumaður greiðslulausna Íslandsbanka, munnleg heimild, viðtal, 31. 

janúar 2019). 

Albert (Landsbankinn) var sammála Sveinbirni Snorra (Íslandsbanki) og taldi hann að 

snjallsímar, snjallúr og jafnvel fingraför muni taka við af greiðslukortunum. Albert 

(Landsbankinn) taldi snjallsíma greiðslulausnirnar sem nýlega hafa verið settar á markað hafa 

náð gríðarlegum vinsældum. Sjálfur sagðist hann ekki vera með greiðslukort lengur á sér og að 

hann notaðist alfarið við greiðsluforrit bankans (e. app) í snjallsímanum sínum til þess að greiða 

fyrir vörur og þjónustu.  

„Ég tel að snjallsímar, snjallúr og jafnvel fingraför muni taka við af greiðslukortunum. 

Það sem við höfum séð núna með snjallsíma greiðslulausnirnar er að þær hafa náð 

gríðarlegum vinsældum, ég er til dæmis ekki með greiðslukort á mér og hef ekki verið 

með það á mér í nokkra mánuði.“ (Albert Jónsson, deildarstjóri framþróunar í 

viðskiptalausnum einstaklinga Landsbankans, munnleg heimild, viðtal, 13. febrúar 2019). 
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Albert (Landsbankinn) taldi jafnframt nýju greiðslulausnirnar vera mjög öruggar og taldi þær 

mun öruggari greiðsluleið en greiðslukortin.  

„Þessar nýju greiðslulausnir líkt og snjallsímagreiðslulausnirnar eru mjög öruggar þar 

sem að ekkert kortanúmer liggur á bakvið þær. Þar koma inn svokölluð Token númer en 

þau eru líkt og gervi kortanúmer þar sem númerið virkar bara einu sinni fyrir hverja 

greiðslu. Ef svo bæri á að einhver kæmist yfir Token númerið þá væri ekki mögulegt fyrir 

hann að nota það og felst því mikið öryggi í því.“ (Albert Jónsson, deildarstjóri 

framþróunar í viðskiptalausnum einstaklinga Landsbankans, munnleg heimild, viðtal, 13. 

febrúar 2019). 

Arnar (Kvika fjárfestingabanki) taldi að fyrir hina almennu viðskiptabankastarfsemi gæti þessi 

hraða tækniþróun í greiðslulausnum ógnað ákveðnum tekjuþáttum bankanna.  

„Ég tel að fyrir hina almennu viðskiptabankastarfsemi, líkt og Landsbankann, 

Íslandsbanka og Arion banka að þessi aukna þróun geti verið ógn á ákveðnum 

tekjuþáttum þeirra. Á móti kemur eru bankarnir að bregðast þessum ógnum með því að 

bjóða upp á tæknilausnir eins og snjallgreiðslulausnir.“ (Arnar Arnarson, sérfræðingur í 

verðbréfaviðskiptum hjá Kviku fjárfestingabanka, munnleg heimild, viðtal, 27. febrúar 

2019). 

Arnar (Kvika fjárfestingabanki) líkti fjármála- og fluggeiranum saman og taldi hann eftirlit vera 

það sem einkenndi þessa tvo markaði. Hann talaði um að aukið eftirlit væri það sem skapaði 

öryggi en að því fylgdi oft mikill kostnaður og fyrirhöfn. „Fjármálageirinn og fluggeirinn eru 

markaðir sem krefjast aukins eftirlits og er því ómögulegt að segja til um hvernig þetta mun 

þróast.“ (Arnar Arnarson, sérfræðingur í verðbréfaviðskiptum hjá Kviku fjárfestingabanka, 

munnleg heimild, viðtal, 27. febrúar 2019).  

Björn Berg (Íslandsbanki) hafði líkt og Sveinbjörn (Íslandsbanki) og Albert (Landsbankinn) ekki 

áhyggjur af þeirri hröðu þróun sem er að skapast í rafrænum greiðslulausnum, en taldi þó 

nauðsynlegt að til staðar væru lög sem næðu vel utan um þær.  

,,Heilt yfir hef ég engar áhyggjur af þessari þróun sem er að skapast í rafrænum 

greiðslulausnum, af því gefnu að lögin í kringum þær séu nægilega ströng sem ég tel að 

þau séu.“ (Björn Berg Gunnarsson, deildarstjóri samskipta og greiningar Íslandsbanka, 

munnleg heimild, viðtal, 6. mars 2019). 
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Björn Berg (Íslandsbanki) taldi að mikilvægt væri að fólk bæri með sér grundvallarþekkingu 

fjármálalæsis þar sem aðgengi smálána og skyndilána væri mun einfaldara í dag en áður. 

,,Mikilvægt er að fólk hafi grundvallarskilning fjármálalæsis þar sem aðgengi smálána 

og skyndilána er mun þægilegra í dag.“ (Björn Berg Gunnarsson, deildarstjóri samskipta 

og greiningar Íslandsbanka, munnleg heimild, viðtal, 6. mars 2019). 

Björn Berg (Íslandsbanki) taldi að ef fólk yrði nægilega vel upplýst um peninga og að lögin 

næðu vel utan um lausnirnar og verji neytendur þá sé tæknin bara til góðs:  

,,Ef að við tryggjum það að fólk sé nægilega vel upplýst um peninga og að lögin séu sterk 

og verji neytendur þá er tæknin bara jákvæð. Það að við höfum betra aðgengi þarf ekki 

að þýða að þeir sem sækja um lán með símanum muni alltaf taka rangar ákvarðanir, 

heldur getur þetta einungis verið vegna einhverra aðstæðna sem komu upp.“ (Björn Berg 

Gunnarsson, deildarstjóri samskipta og greiningar Íslandsbanka, munnleg heimild, viðtal, 

6. mars 2019). 

Pétur (Borgun) taldi tækniþróunina í greiðslulausnum vera fremur hraða og sagði hlutina geta 

breyst hratt og haft mikil áhrif. ,,Menn þurfa að passa sig gríðarlega að sofna ekki á verðinum, 

þar sem hlutirnir geta breyst snöggt og haft töluverð áhrif.” Einnig taldi hann að stærstu 

áhyggjur bankanna lægju í öryggismálum, en PSD2 vegur þungt á þeim.  

,,Með tilkomu PSD2 minnka tekjur bankanna og kortafyrirtækja ásamt dvínunar í 

öryggismálum. Aðilar innan PSD2 geirans eða svokallaðir PSIP (Payment initius service 

provider) eru aðilar sem koma til með að ýta undir innleiðingu PSD2. Þessir aðilar geta 

verið hverjir sem er, en það þarf einungis að sækja um leyfi einu sinni í einu landi til þess 

að geta verið starftækur allstaðar í heiminum. Með þessu leyfi hlýtur aðilinn aðgang að 

bönkum, sem vekur upp áhyggjur bankanna í tengslum við öryggi og áreiðanleika 

leyfanna.” (Pétur Friðriksson, forstöðumaður útgáfusviðs, viðskiptaþróunar og 

markaðsdeildar Borgunar, munnleg heimild, viðtal, 27. febrúar 2019) 

Sigríður (Íslandsbanki) sagði gríðarlegt öryggi og sterka innri ferla liggja á bakvið rafrænu 

greiðslulausna bankanna. ,,Gríðarlegt öryggi og sterkir innri ferlar eru til staðar hjá bönkunum 

sem sjá til þess að tryggja einstaklingum það öryggi sem þeir þurfa.” (Sigríður Olgeirsdóttir, 

framkvæmdastjóri rekstrar og upplýsingatækni Íslandsbanka, munnleg heimild, símtal, 20. mars 

2019). 



 54 

Sigríður (Íslandsbanki) hafði aftur á móti áhyggjur af því ef að hverjir sem er færu að vinna að 

innleiðingu rafrænna greiðslulausna. 

,,Áhyggjurnar sem ég hef eru þær að ef að hinir og þessir aðilar hefja innleiðingu á 

rafrænum greiðslulausnum að þá geti óprúttnir aðilar komist að. Mörg þessara 

fyrirtækja væru ekki með sama regluverk sem bankarnir vinna eftir, en bankarnir eru í 

stöðugum úttektum og þurfa þeir að upfylla allskonar skilyrði.” (Sigríður Olgeirsdóttir, 

framkvæmdastjóri rekstrar og upplýsingatækni Íslandsbanka, munnleg heimild, símtal, 

20. mars 2019). 

Vilhjálmur (Arion banki) taldi viðskiptabankana þurfa að vera á tánum hvað varðar þróunina en 

hafði þó ekki miklar áhyggjur þar sem að geirinn væri nú þegar orðinn svo sterkur. 

,,Ég hef ekki áhyggjur af þeirri hröðu þróun sem er að eiga sér stað í rafrænum 

greiðslulausnum og tel ég þær frekar vera spennandi. Bankageirinn í heild sinni þarf 

hinsvegar að vera á tánum, en ástæðan fyrir því að ég hef ekki miklar áhyggjur er vegna 

þess að geirinn er nú þegar orðinn svo sterkur að það reynist erfitt fyrir nýja aðila að 

komast inn á markaðinn. Nýjir aðilar munu þó gera vart við sér á markaðnum og er það 

eitthvað sem gerir þetta bara enn meira spennandi, en þó mun það krefjast enn sterkari 

viðbragðsáætlana bankanna.” (Vilhjálmur Alvar Halldórsson, forstöðumaður netlausna 

hjá Arion banka, munnleg heimild, viðtal, 20. mars 2019). 

Bjarni Benediktsson (fjármálaráðherra Íslands) var sammála Vilhjálmi Alvari (Arion banki) um 

að ekki þyrfti að hafa áhyggjur af þeirri hröðu þróun sem væri að skapast í rafrænni 

greiðslumiðlun: 

,,Ég held að það skili litlu að hafa áhyggjur, mikilvægara er að vera vakandi fyrir þeirri þróun 

sem er að verða. Það er nauðsynlegt að löggjöf haldi í við hana og í því felst áskorun en 

jafnframt mikil tækifæri til hagræðingar og samkeppni til hagsbóta fyrir neytendur. Einnig, eins 

og bent er á í hvítbók um fjármálakerfið er mikilvægt að reynt verði að tryggja Íslandi aðgang 

að innviðasamstarfi þvert á landamæri, svo sem norrænu og/eða evrópsku samstarfi um 

rauntíma greiðslukerfi, enda er minni kostnaður við alþjóðlega greiðslumiðlun vaxandi 

hagsmunamál einstaklinga og fyrirtækja.” (Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra Íslands, 

munnleg heimild, tölvupóstur, 26. apríl 2019). 
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9.4 Áhrif rafmyntar 

Rannsakendur lögðu fram spurningu fyrir viðmælendur um hvaða áhrif þeir teldu að 

rafmynt gæti haft á íslenska bankastarfsemi og jafnframt hvaða ógnir eða tækifæri aukin notkun 

á rafmynt gæti haft í för með sér. Flestir viðmælendana voru sammála um það að rafmynt, eins 

og hún er í dag, sé of flókin fyrir venjulegt fólk til að skilja og nota, en vildu ekki útiloka það að 

hún muni hafa meiri áhrif í framtíðinni. 

Sveinbjörn (Íslansbanki) taldi rafmyntir ekki líklegar til þessa að hafa áhrif á íslenska 

bankastarfsemi í dag og að þær muni ekki koma til með að hafa það í nánustu framtíð í þeirri 

mynd sem hún er í dag. ,,Miðað við erfiða innleiðingu á rafmyntum síðastliðin ár sökum skorts á 

reglugerðum í kringum rafmyntirnar, þá tel ég að til staðar þurfi að vera reglugerð sem nær vel 

utan um umfang rafmyntanna”. (Sveinbjörn Snorri Grétarsson, forstöðumaður greiðslulausna 

Íslandsbanka, munnleg heimild, viðtal, 31. janúar 2019). Sveinbjörn (Íslandsbanki) taldi þó 

hugmyndafræðina á bak við rafmyntir vera áhugaverða en segir þó að skortur sé á þekkingu 

einstaklinga og flækjustig geti einnig haft áhrif á innleiðingu þeirra.  

Albert (Landsbankinn) var á sama máli og Sveinbjörn (Íslandsbanki) varðandi að íslensk 

bankastarfsemi verði ekki fyrir áhrifum af rafmynt eins og hún er í dag. Hann taldi að helsti galli 

rafmyntarinnar Bitcoin vera hversu sveiflukennd hún hefur verið.   

„Ég hef ekki séð það hingað til að íslensk bankastarfssemi verði fyrir áhrifum af rafmynt 

í dag, gallinn við t.d. Bitcoin hefur verið þessi gríðarlega sveifla í genginu á myntinni. 

Það er ekki hægt að treysta virði hennar en Bitcoin getur talist sem ákveðin fjárfesting í 

þeirri von eða óvon um að virði hennar muni hækka. (Albert Jónsson, deildarstjóri 

framþróunar í viðskiptalausnum einstaklinga Landsbankans, munnleg heimild, viðtal, 13. 

febrúar 2019). 

Albert (Landsbankinn) sagðist efast um að þróun rafmynta muni takast á loft á skömmum tíma, 

hann taldi færsluhirðingafyrirtækin ekki vera líkleg til þess að taka við rafmyntum eins og í 

verslunum og þyrfti því að vera til staðar sérstakt kerfi sem gæti tekið á móti þessum greiðslum. 

„Fyrirtæki eins og Borgun, Valitor og Visa eru ólíkleg að taka við rafmynt eins og 

Bitcoin í verslunum, þannig að verslunin þyrfti að taka upp eitthvað kerfi til þess að taka 

á móti þessum greiðslum, ég hef ekki séð það kerfi ennþá.“ (Albert Jónsson, deildarstjóri 

framþróunar í viðskiptalausnum einstaklinga Landsbankans, munnleg heimild, viðtal, 13. 

febrúar 2019). 
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Arnar (Kvika fjárfestingabanki) var sammála Alberti (Landsbankinn) um að rafmyntir líkt og 

Bitcoin eins og þær eru settar upp í dag ekki vera byggðar á sterkum grunni.  

„Bitcoin er að mínu mati bara tyggjóbréf eins og þetta er sett upp í dag og tel ég 

grundvöllinn á bakvið hana vera lítinn, ég held að það verði meiri tregða í breytingunum 

á þessu en kannski margir eru að tala um.“ (Arnar Arnarson, sérfræðingur í 

verðbréfaviðskiptum hjá Kviku fjárfestingabanka, munnleg heimild, viðtal, 27. febrúar 

2019). 

Arnar (Kvika fjárfestingabanki) taldi að það vanti öryggi á bakvið rafmyntirnar og að það séu 

ýmsir þættir í þessu sem þarf að huga að. Hann telur að það vanti sterka löggjöf og reglugerðir til 

að koma í veg fyrir svindl og til að vernda neytendur, það eru því ýmsir þættir sem skyggja á 

rafmyntir. Arnar (Kvika fjárfestingabanki) telur einnig að rafmyntir hafi engin áhrif á íslenska 

bankastarfsemi. Hann hefur ekki mikla trú á rafmynt eins og hún er í dag en vill ekki útiloka að 

það muni koma til þess í framtíðinni. 

„Ég tel að áhrifin séu engin á Íslandi en útiloka ekki að það muni koma til þess í 

framtíðinni en rafmyntin eins og hún er í dag að þá hef ég ekki mikla trú á henni.“ (Arnar 

Arnarson, sérfræðingur í verðbréfaviðskiptum hjá Kviku fjárfestingabanka, munnleg 

heimild, viðtal, 27. febrúar 2019). 

Björn Berg (Íslandsbanki) taldi að tækifæri vega meira en ógnanir þegar kemur að rafmyntum  

fyrir íslenska bankastarfsemi og sagði hann íslenska banka vera almennt meðvitaða um tilvist 

rafmyntar. ,,Ég tel að það séu miklu frekar tækifæri í rafmyntum heldur en ógnanir, það vita allir 

að banki eftir tuttugu ár er ekki að fara líta út eins og banki var fyrir tuttugu árum síðan.“ 

(Björn Berg Gunnarsson, deildarstjóri samskipta og greiningar Íslandsbanka, munnleg heimild, 

viðtal, 6. mars 2019). 

Björn Berg (Íslandsbanki) taldi ekki neina ógn stafa af rafmyntum við íslenska bankastarfsemi. 

Björn Berg (Íslandsbanki) minntist jafnframt í framhaldi af því að spáð hefði verið fyrir um að 

rafmyntir myndu hafa talsvert meiri áhrif en þær hafa í dag. Þá var Björn einnig sammála Alberti 

(Landsbankinn) um að helsti galli rafmynta væri sveiflukennt gengi. 

,,Það sem hefur komið mér á helst óvart er það að fyrir um það bil átta árum síðan gaf 

forstjóri Fiat út þá yfirlýsingu með vissu að innan eins árs yrði almenn notkun fólks á 

peningumi í gegnum Bitcoin. Ekkert af þessu hefur gerst en það sýnir hverjir ókostir 

rafmynta eru, sem er að við erum ekki ennþá komin á þann stað að notendur treysti 
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rafmyntum sem geymslustað fyrir peningana sína. Sökum þess að sveiflurnar í 

verðmætinu eru svo ofboðslega miklar.“ (Björn Berg Gunnarsson, deildarstjóri samskipta 

og greiningar Íslandsbanka, munnleg heimild, viðtal, 6. mars 2019). 

Björn Berg (Íslandsbanki) taldi að rafmyntir séu ekki ennþá komnar af neinu alvöru leiti í 

almenna notkun. Hann telur þó að tæknin á bakvið þær og alla þessa nýsköpun vera mjög 

spennandi og segir bankana vilja vera þátttakendur í þessari þróun. ,,Rafmyntir eru í dag ekki 

ennþá komnar að neinu alvöru leyti í almenna notkun en ég myndi segja að tæknin á bakvið þær 

sé mjög spennandi.“ (Björn Berg Gunnarsson, deildarstjóri samskipta og greiningar 

Íslandsbanka, munnleg heimild, viðtal, 6. mars 2019). 

Sérfræðingurinn hjá Seðlabanka Íslands taldi Seðlabanka Íslands vera með ákveðnar hugmyndir 

um útgáfu rafmyntar, en hann benti á að gefið hafi verið út rit þar sem varpað var fram 

hugsanlegri innleiðingu á svo kallaðri Rafkrónu. Seðlabanki Íslands lítur mikið til Svíþjóðar 

þegar kemur að þeim málum er varðar útrýmingu reiðufjár, en Svíþjóð telst til þeirra fremstu 

landa er varðar þessi mál. Stefnan sé að kanna áfram kosti og galla og bera það saman við 

Norðurlöndin.  

,,Seðlabanki Íslands er með hugmyndir um Rafkrónuna og gaf út rit um hugsanlega 

innleiðingu á Rafkrónu, með því vildi Seðlabanki Íslands koma af stað umræðu um þetta 

málefni.” (Ónafngreindur aðili, sérfræðingur hjá Seðlabanka Íslands, munnleg heimild, 

viðtal, 12. mars 2019). 

Sérfræðingurinn hjá Seðlabanka Íslands sagði að ákvörðun seðlabankans um að gefa út rit um 

Rafkrónuna sé að hluta til pólitísk en sagði Seðlabanka Íslands hafa nú þegar hafið undirbúning 

til þess að kynna innleiðingu Rafkrónunnar fyrir haghöfum í viðskiptalífinu: ,,Ákvörðunin er að 

hluta til pólitísk en Seðlabanki Íslands ætlar sér að taka þetta enn lengra og hefur nú þegar hafið 

undirbúning á því að kynna hugsanlega innleiðingu Rafkrónu fyrir haghöfum í viðskiptalífinu.” 

(Ónafngreindur aðili, sérfræðingur hjá Seðlabanka Íslands, munnleg heimild, viðtal, 12. mars 

2019). 

Sérfræðingurinn hjá Seðlabanka Íslands sagði stefnu þeirra vera að kanna áfram kosti og galla 

þess að gefa út Rafkrónur og fylgjast með þróunninni í Svíþjóð.  

,,Stefnan er að kanna áfram kosti og galla og bera okkur saman við Norðurlöndin. Við 

fylgjumst með þróuninni í Svíþjóð og erum að huga að næstum skrefum. Það yrði þá 
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einhvers konar mat á tæknilegum útfærslum.” (Ónafngreindur aðili, sérfræðingur hjá 

Seðlabanka Íslands, munnleg heimild, viðtal, 12. mars 2019). 

Samkvæmt Sigríði (Íslandsbanki) verður íslensk bankastarfsemi fyrir áhrifum af rafmynt en ekki 

á neikvæðan máta, en hún sagði mikinn kostnað fylgja seðlum og myntum. 

,,Seðlar eru mjög dýrir en það að greiða með seðli og myntum er þrefalt dýrara en að 

greiða með debetkorti. Einstaklingur sem notast við debet og kreditkort borgar 

færslugjöld en hann finnur aldrei fyrir þeim kostnaði sem fylgir peningum, þar sem það 

er kostnaður sem Seðlabanki Íslands og bankarnir sitja með.” (Sigríður Olgeirsdóttir, 

framkvæmdastjóri rekstrar og upplýsingatækni Íslandsbanka, munnleg heimild, símtal, 

20. mars 2019). 

Sigríður (Íslandsbanki) taldi einnig að rafmynt yrði hagkvæm leið fyrir samfélagið þar sem 

kostnaður Seðlabanka Íslands og ríkisbankanna yrði minni sem er jákvætt fyrir neytendur.  

,,Rafmynt yrði klárlega hagkvæmari leið samanborið við útgáfu reiðufjárs. Það losar um 

allt þetta dýra utanumhald sem fylgir reiðufé sem skilar sér í auknu hagræði í 

samfélaginu. Kostnaður Seðlabanka Íslands og ríkisbankanna yrði því minni sem ætti að 

vera jákvætt fyrir neytendur.” (Sigríður Olgeirsdóttir, framkvæmdastjóri rekstrar og 

upplýsingatækni Íslandsbanka, munnleg heimild, símtal, 20. mars 2019). 

Að mati Sigríðar (Íslandsbanki) ætti Seðlabanki Íslands að hafa frumkvæðið af því að gefa út 

rafmynt. ,,Seðlabanki Íslands ætti að hafa frumkvæði af því að gefa út rafmynt og vinna að því 

fyrir samfélagið í heild sinni frekar en hver og einn banki sé að hugsa um sína eigin rafmynt. ” 

(Sigríður Olgeirsdóttir, framkvæmdastjóri rekstrar og upplýsingatækni Íslandsbanka, munnleg 

heimild, símtal, 20. mars 2019). 

Ari (Landsbankinn) talaði gegn skoðunum Sigríðar (Íslandsbanki) en hann taldi íslenska 

bankastarfsemi ekki líklega til þess að verða fyrir áhrifum af rafmynt, en tók þó fram að hann 

væri ekki með mikla þekkingu á því sviði. ,,Eftir því sem ég best veit hérna í Landsbankanum þá 

eru engir snertifletir á milli rafmynta og Landsbankans.” (Ari Skúlason, hagfræðingur hjá 

Landsbankanum, munnleg heimild, viðtal, 20. mars 2019). 

Að mati Vilhjálms (Arion banki) eru rafmyntirnar eins og birtingamynd þeirra er í dag of flóknar 

fyrir hinn venjulega mann. Hann nefnir einnig að rafmyntin Bitcoin sé alltof orkufrek og 

óvistvæn mynt. ,,Vandamálið með rafmyntirnar núna er að þær eru alltof flóknar fyrir hinn 

venjulega mann. Rafmynt eins og Bitcoin tekur alltof mikla orku og kostnað” (Vilhjálmur Alvar 
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Halldórsson, forstöðumaður netlausna hjá Arion banka, munnleg heimild, viðtal, 20. mars 2019). 

Vilhjálmur (Arion banki) nefndi þó í samanburði við rafmyntir þegar internetið kom fyrst til 

sögunnar.  

,,Einhversstaðar heyrði ég viðlíkingu um rafmynt en líkt og þegar internetið kom fyrst til 

sögunnar var það brjálæðislega frumstætt, en svo komst þetta í ákveðið notendahæft form 

og þá flaug það af stað. Það þarf því að notendavæða rafmyntirnar betur.” (Vilhjálmur 

Alvar Halldórsson, forstöðumaður netlausna hjá Arion banka, munnleg heimild, viðtal, 

20. mars 2019). 

Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra Íslands nefndi að Seðlabanki Íslands hafi heimild til að gefa út 

Rafkrónu sem hefur ekki enn verið nýtt. Bjarni (fjármálaráðherra Íslands) telur nauðsynlegt að meta 

þurfi áhrif og áhættur áður en hægt væri að taka afstöðu til mögulegrar útgáfu.  

,,Seðlabanki Íslands hefur heimild til að gefa út rafkrónu, en hann hefur ekki nýtt sér þá heimild 

enn sem komið er. Ljóst er að meta þarf möguleg áhrif og áhættur áður en hægt verður að taka 

afstöðu til mögulegrar útgáfu, meðal annars út frá peningastefnu og fjármálastöðugleika. Þá er 

rétt að halda því til haga að útgáfa rafkrónu hér á landi myndi hafa í för með sér endurmat á 

lögbundnum verkefnum Seðlabankans og ýmsum ákvæðum gildandi laga.” (Bjarni Benediktsson, 

fjármálaráðherra Íslands, munnleg heimild, tölvupóstur, 26. apríl 2019). 

 

10 Lokaorð  

Við gerð þessarar rannsóknar var markmiðið að svara rannsóknarspurningunum ,,Hver er 

framtíð reiðufjár?” og ,,Hvaða kosti hefur reiðufjárlaust samfélag? Eftir að hafa aflað gagna og 

rætt við ýmsa aðila úr fjármálageiranum telja rannsakendur að reiðufé í þeirri mynd sem það er í 

dag muni breytast í framtíðinni en með hvaða hætti og hvenær það mun gerast er óljóst. Eins og 

fram kom í niðurstöðum úr greiningu viðtalanna voru flestir viðmælendur sammála um að á 

einhverjum tímapunkti í framtíðinni muni reiðufé hverfa af sjónarsviðinu. Margir þættir þurfa að 

ganga upp til þess að framtíðin verði án reiðufjár og var Ísland komið lengra á leið áður en 

hrunið skall á og traust almennings á bönkum dvínaði, sem leiddi til aukins reiðufjár í umferð. 

Traust er því lykilþáttur í reiðufjárlausu samfélagi. Það er því mikilvægt að hið opinbera standi á 

bakvið innleiðingu rafkrónu og ábyrgist og staðfestir verðmæti hennar. Reiðufé í umferð byggist 

á framboði og eftirspurn almennings á seðlum og mynt. 
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Það er ljóst að seðlalausu samfélagi fylgja margir kostir, þá einna helst gagnsæi og 

rekjanleikinn sem gerir svarta hagkerfinu erfitt fyrir. Einnig fylgir því aukin þægindi, hraði og 

öruggari viðskipti sem svara kröfum tæknivæddari kynslóða. Kostnaðurinn við útgáfu reiðufjár 

er hár og getur rafræn útgáfa líklega lækkað hann og fylgt eftir rafrænni útgáfu á 

fjármálagerningum eins og verðbréfum.  

Með tilkomu rafrænna greiðslumiðlana hefur dregið úr reiðufjárnotkun og þróunin bendir til 

þess að nýjar lausnir muni á endanum taka yfir seðla og myntir. Rafrænar greiðslumiðlanir eru 

taldar vera öruggur greiðslumáti en þeim fylgja líka áhættur og ókostir þar sem þær er háðar 

aðgangi að netsambandi og þá rafmagni og því ákveðin kerfisáhætta því tengdu, ásamt þeirri ógn 

sem stafar af óprúttnum aðilum líkt og tölvuþrjótum. Afstaða viðmælanda gagnvart rafrænum 

greiðslulausnum var almennt mjög jákvæð, sérstaklega vegna aukinna þæginda, hraða og öryggi 

í viðskiptum. Flestir voru sammála um að ekki þyrfti að hafa áhyggjur af þeirri hröðu framþróun 

sem er að eiga sér stað í rafrænum lausnum þar sem öryggiskröfurnar eru mjög miklar. 

Viðmælendur töldu að íslensk bankastarfsemi verði ekki fyrir áhrifum af rafmynt í dag þar sem 

hún hefur ekki náð útbreiðslu og staðfestingu samfélagsins á virði hennar líkt og peningar 

dagsins í dag öðluðust gildi eftir tíma vöruskipta.  

Sú bylting sem hefur orðið í fjártækni á Íslandi hefur án efa haft áhrif á 

viðskiptabankastarfsemi og fjármálakerfið í heild sinni. Bankar hér á landi keppast við að þróa 

nýjar lausnir með hjálp tækninnar sem koma til móts við þarfir viðskiptavina sinna. 

Tækninýjungarnar koma í staðinn fyrir eldri lausnir og leysa hlutverk sitt oftar en ekki með 

hagkvæmari hætti en áður. Þessi þróun hefur komið sterkt í ljós með fækkun bankaútibúa þar 

sem flestum þörfum er hægt að mæta í heimabanka og einnig með fækkun starfa í útibúum 

bankanna, þar sem færri hendur koma að t.a.m. innlögnum og úttektum á reiðufé en fyrir örfáum 

árum vegna tækninýjunga. 

Niðurstöður þessa rannsóknarverkefnis gefa að mati rannsakenda ágæta mynd af því hvernig 

framtíð reiðufjár mun hugsanlega verða og hvaða kosti reiðufjárlaust samfélag hefur í för með 

sér. En þó er ekki hægt að alhæfa út frá skoðunum rannsakenda né viðmælenda þar sem 

rannsóknin byggir á takmörkuðu úrtaki úr heildar þýði sérfræðinga og almennings. Auk þess sem 

enginn veit í dag hver niðurstaðan verður á endanum en rannsakendur hafa með besta mætti 

reynt að fræðast og bregða ljósi á framtíð reiðufjár.  
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Í kjölfarið af þessu rannsóknarverkefni myndu rannsakendur vilja ræða við fleiri sérfræðinga 

og kanna það enn betur hvernig þekking og viðhorf almennings sé í garð reiðufjárlausrar 

framtíðar. Áhugavert væri einnig að fylgjast með þróuninni hjá Seðlabanka Íslands og hvort 

skilyrði verða fyrir hendi til þess að innleiða rafkrónu. Það verður athyglisvert að fylgjast með 

því í framtíðinni hvernig reiðufé mun þróast og hvort það muni vera í þeirri mynd sem við 

þekkjum í dag. Við lifum á spennandi tímum þar sem tækninni fer stöðugt fram og nýjar 

tæknilausnir eru sífellt að spretta upp. Það verður því gríðarlega athyglisvert að fylgjast með 

framþróun reiðufjár og ekki síst rafmynta í framtíðinni.  

Í dag eru ekki til dæmi um reiðufjárlaust samfélag en Svíþjóð er land sem er komið hvað 

lengst í því að minnka reiðufé í umferð. Seðlabankinn í Svíþjóð hefur gefið út tvær skýrslur um 

hugsanlega innleiðingu á rafrænni mynt, einnig hafa verið sett fram lög í Svíþjóð sem dregið 

hafa úr reiðufjárnotkun og sem dæmi má nefna hafa verslanir leyfi til þess að hafna reiðufé. 

Ísland er talið seðlalítið land og er yfirgnæfandi hluti greiðslna landsins rafrænn. Þrátt fyrir 

miklar framfarir á vettvangi rafrænnar greiðslumiðlunar hefur reiðufjárnotkunin hér á landi 

aukist, sérstaklega í kringum bankahrunið og má rekja það til dvínandi trausts til 

viðskiptabankanna.  

Að mati rannsakenda þarf að vinna traust almennings á bankakerfinu og þeim lausnum sem 

ætlað er að leysa seðla af hólmi. Það mun hins vegar gerast í litlum skrefum sem eru að eiga sér 

stað og fólk þarf að finna sjálft að öruggt er að skipta yfir í nýjar lausnir, rétt eins og þegar 

greiðslukort tóku við af ávísunum og nú síðast snjallsímar sem eru að taka við af greiðslukortum. 

Seðlabanki Íslands hefur nú þegar heimild til að gefa út rafkrónu hér á landi en hingað til hefur 

hann einungis gefið út skýrslu um rafræna mynt sem hefur komið umræðunni af stað. Að mati 

rannsakenda er mikilvægt að málefnaleg umræða um þetta viðfangsefni eigi sér stað, leidd af 

aðilum sem hafa til þess þekkingu sem geta upplýst almenning um kosti og galla þess að hafa 

reiðufjárlaust hagkerfi. Þannig má að mati rannsakenda komast að farsælustu niðurstöðu 

varðandi framtíð reiðufjár, með upplýstum ákvörðunum en ekki umræðu sem stjórnast af 

tilfinningasemi og gömlum gildum. 
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Viðauki 1 

Spurningalisti  

1) Hvernig telur þú að framtíð reiðufjár muni þróast?  

a) Mun reiðufé hverfa af sjónarsviðinu?  

b) Ef já, hvað telur þú að muni taka við af reiðufé?  

2) Hver er afstaðan þín gagnvart rafrænum greiðslulausnum?  

a) Hverjir eru kostir og gallar þeirra að þínu mati?  

3) Hefur þú áhyggjur af þeirri hröðu þróun sem er að skapast í rafrænum greiðslulausnum?  

a) Ef já, hverjar eru áhyggjurnar af því?  

b) Ef nei, af hverju telur þú að það þurfi ekki að hafa áhyggjur af því?  

4) Telur þú að íslensk bankastarfsemi verði fyrir áhrifum af rafmynt?  

a) Af hverju / Af hverju ekki?  

 

 


