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Formáli 

Þessi ritgerð er 6 ECTS eininga lokaverkefni í B.S. námi í Viðskiptafræði með áherslu á 

fjármál við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn var Gylfi Magnússon og vil ég þakka honum 

fyrir samstarfið, gagnlegar ábendingar og góða leiðsögn. Einnig vil ég þakka öllum þeim 

sem aðstoðuðu mig við skrif og vinnslu ritgerðarinnar. Sérstaklega vil ég þakka fjölskyldu 

minni og vinum fyrir þann ómetanlega stuðning og hjálp sem þau veittu við gerð þessarar 

ritgerðar. Síðast en ekki síst vil ég þakka kærasta mínum, Jóni Ingimundarsyni, fyrir þá trú 

sem hann hafði á mér og alla þá hvatningu sem hann veitti mér meðan á náminu stóð og 

við úrvinnslu þessa lokaverkefnis.  
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Útdráttur 

Stöðug þróun er í greiðslumiðlun vegna þeirra möguleika sem bjóðast með tilkomu 

fjártækni. Með komu nýrra fyrirtækja, nýrrar tækni og samkeppni frá nýjum aðilum á 

markað eiga fjármál eftir að umbreytast. Viðfangsefni ritgerðarinnar er helsti áhrifavaldur 

breytinga í greiðslumiðlun sem er fjártækni og staða Íslands í samanburði við 

nágrannalönd í innleiðingu tækninýjunga í greiðslumiðlun. Sú þróun tækninnar sem við 

kemur fjármálum frá upphafi eru þeir mörgu eiginleikar sem fjártæknin felur í sér. Mörg 

fjártæknifyrirtæki hafa verið stofnuð á síðustu árum og keppast þau við að finna nýjar 

lausnir sem spara okkur tíma við daglegar athafnir og einfalda líf okkar og er 

fjártækniumhverfið á Íslandi alls ekki undanskilið þessari þróun. Krafa neytenda breytist í 

samræmi við þróunina í tækninni sem er til staðar og vilja þeir að hlutirnir gerist hratt og 

vandræðalaust. Nýjasta dæmið í bönkunum er Apple Pay, þjónusta sem bankarnir eru 

byrjaðir að bjóða upp á fyrir viðskiptavini sína, þar sem hægt er að greiða með 

snjallsímanum. Smáforrit sem notuð eru til að greiða í gegnum snjallsíma hafa verið að 

hasla sér völl á fjármálamarkaðinum en innleiðing nýrra tilskipana er fyrirboði breytinga 

á fjármálamarkaði. Þróunin er knúin áfram af fyrirtækjum sem nýta sér tækni á við 

bálkakeðjur (e. blockchain) og aðra umbreytingatækni til að bregðast við breyttri hegðun 

neytenda og koma með aðgengilegri og hraðari þjónustu frá hinum stafrænu kynslóðum. 

Fjártækni er framtíðin og með öflugri fræðslu, skilvirkum ferlum og skýrum kostum á 

markaði er öllum greiði gerður. Sá greiðslumiðill sem er talinn líklegastur til þess að taka 

við af reiðufé er rafeyrir sem byggir á bálkakeðjutækni og yrði gefinn út af seðlabönkum. 
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1 Inngangur 

Viðskipti hafa fylgt okkur frá upphafi og hefur viðskiptaumhverfi okkar tekið miklum 

breytingum. Á skömmum tíma hefur margt breyst, bæði hér á landi og erlendis, en 

viðskipti hafa tekið á sig mismunandi form í gegnum tíðina. Umfangsmestu breytingar í 

langan tíma eru nú á markaði greiðslumiðlunar og eru margir sem spá því að 

fjármálakerfið muni taka stakkaskiptum á næstu árum vegna þessarar þróunar. Viðskipti 

með reiðufé er á undanhaldi og fer stór hluti þeirra fram þar sem stuðst er við rafræna 

greiðslumiðlun.  

Á síðustu áratugum hafa átt sér stað gríðarlegar tæknibreytingar þar sem tölvur og 

tækni hafa leyst mannshöndina af hólmi. Þessi tækniþróun átti sér stað inn í bönkunum 

sjálfum með aukinni sjálfvirkni samhliða því að bankaþjónusta var tölvu- og netvædd. 

Nýjir möguleikar hafa skapast með nýrri tækni og koma til með að hafa gríðarleg áhrif á 

bankastarfsemi og greiðsluþjónustu um allan heim, en þessi þróun hefur meðal annars 

leitt til þess að þörfin fyrir bankaútibú og gjaldkera hefur minnkað verulega. Opnað hefur 

verið á markað greiðslumiðlunar og munu fleiri fyrirtæki koma inn á markað 

fjármálaþjónustu með nýja tækni eða fjártækni og geta þau veitt bönkum samkeppni. 

Þessi nýja tæknibylting hefur verið að koma inn á fjármálamarkaðinn á undanförnum 

árum og búast má við að fjártæknifyrirtæki dragi til sín hluta af tekjum hefðbundinna 

banka, t.d á sviði greiðsluþjónustu, en þessir aðilar eiga oft á tíðum samstarf sín á milli.  

Smáforrit sem hægt er að greiða með í gegnum snjallsíma hafa verið að hasla sér völl 

inn á fjármálamarkaðinn og er greiðslumiðlun þannig að breytast víða í heiminum. 

Áhugavert er að bera saman stöðu íslendinga við innleiðingu nýjunga í greiðslumiðlun í 

samanburði við nágrannalöndin. Umfangsmiklar breytingar eru framundan í 

greiðslumiðlun vegna PSD2 og hefur Seðlabankinn í því samhengi skoðað útgáfu 

sérstakrar rafkrónu, sem kemur til með að vera alfarið undir stjórn bankans.  
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2 Fjártækni 

Stöðugar breytingar eru innan fjármálamarkaða og er ör þróun í leit að bættri hagkvæmni 

og skilvirkni, en þróun sem á sér stað á fjármálamarkaði er oft vegna nýsköpunar eða 

þróunar í tækni. Í ljósi mikilla tækniframfara innan fjármálageirans hefur hugtakið 

fjártækni (e. fintech) verið mikið í umræðunni síðustu misseri. Fjártækni er vítt hugtak og 

notar fjöldi einstaklinga fjártækni daglega án þess jafnvel að gera sér grein fyrir því. Sem 

dæmi hafa ferðir í útibú bankanna minnkað síðastliðin ár og þarf fólk ekki að fara í 

bankann á opnunartímum til þess að sinna erindum sínum því nú er bankaþjónusta 

aðgengileg allan sólahringinn, t.d. í smáforriti (e. app) eða netbanka. Þannig geta 

einstaklingar afgreitt sig sjálfir og gert bankaviðskipti sín í gegnum snjallsíma hvar og 

hvenær sem er. 

2.1 Skilgreining á fjártækni 

FinTech stendur fyrir Financial Technology og varð til um svipað leyti og netið hóf að 

breiðast út. Á íslensku er ýmist talað um fjármálatækni eða fjártækni. Hugtakið fjártækni 

getur haft margvíslega þýðingu í fjármálakerfinu vegna þess hve vítt það er, en í víðustu 

merkingu nær fjártækni yfir allar uppfinningar og nýjungar á fjármálamarkaði og er það 

ferli þar sem tækni og fjármál hafa þróast saman (Hildigunnur Hafsteinsdóttir, 2017). 

Segja má að eitt af meginmarkmiðum fjártækninnar sé að bjóða upp á þjónustu sem er 

betri en sú sem fyrir er innan fjármálageirans og er skilvirkari, notendavænni og 

sjálfvirkari. Fjártækni hefur haft mikil áhrif á fjármálaþjónustu nú þegar og hefur verið á 

mikilli siglingu. Hún er í ríkum mæli að hasla sér völl á fjármálamarkaði, þar með talin er 

einnig hefðbundin bankaþjónusta sem hefur orðið aðgengilegri með nýrri tækni sem og 

nýrri tegund þjónustu sem er einungis byggð á tækniþróun (Stjórnarráð Íslands, 2018).  

Fjártækni og áhrif hennar gætu orðið afdrifarík fyrir hefðbundna bankastarfsemi og 

líklegt er að hún muni leiða til miklar breytingar á bankamarkaði á næstu árum. 

Breytingarnar í fjármálageiranum og hröð þróun fjártækninnar koma í kjölfar vaxandi 

tækniframfara, sköpunaranda, aðgengilegra regluverks og auknari krafna neytenda. 

Fjártækni gerir það að verkum að hægt að greina í sundur hvern þjónustuþátt fyrir sig og 

óviðkomandi tæknifyrirtæki geta keppt við bankana um að bjóða þá, en þjónustuliðir 
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bankanna skiptast upp í ýmis fjártæknifyrirtæki. Bankarnir geta mögulega misst frá sér 

ýmiss konar þjónustu sem skilaði þjónustutekjum þar sem þeir standa andspænis 

verðsamkeppni frá nýjum samkeppnisaðilum. Á sama tíma sitja bankarnir uppi með 

fastan kostnað vegna annarra þjónustuaðila og annarrar skyldu sem reglugerðaraðiliar 

leggja á þá (Ásgeir Jónsson, e.d.). Frekari þróun á sviði fjártækni hefur í för með sér að 

þjónustuframboð verður mun fjölbreyttara og viðskipti verða skilvirkari, hraðari og 

kostnaður við þau lækka. Til þessa hefur í grófum dráttum mátt skipta fjártækninni í þrjá 

hópa; persónulega fjármálaþjónustu, greiðslumiðlun og lánastarfsemi. Ástæða þess að 

fjártæknin hefur beinst að þessum hópum er sú að hægt er með auðveldum hætti að 

minnka kostnað þjónustugjalda eða fella hann niður og koma á einföldu en tryggu 

viðskiptasambandi með rafrænum hætti í staðinn (Andrés Magnússon, 2017). 

Undanfarin ár hafa fjármálafyrirtæki verið fremst í flokki þegar notast er við stafrænar 

tækninýjungar en undanfarið hafa komið fram nýjar tegundir fjármálafyrirtækja sem 

kölluð eru fjártæknifyrirtæki en þróun fjártæknifyrirtækja hér á landi og erlendis er 

mislangt á veg komin. Fjártæknin hefur fært einstaklingum vald yfir fjármálunum sínum 

og hefur hún verið kölluð almannavæðing (e. democratization) fjármálaþjónustu. 

Undanfarar fjártækninnar eru snjallsímar, internetið, almenn útbreiðsla háhraða 

tölvuvinnslu, framfarir við dulkóðun og þróun gervigreindar (Ásgeir Jónsson, e.d.). Á sama 

tíma getur þessi þróun skapað áhættu sem jafnvel getur raskað fjármálastöðugleika, 

meðal annars varðandi rekstraráhættu og net- og upplýsingaöryggis, sem getur skapast 

þegar þriðja aðila er veittur aðgangur að fjárhagsupplýsingum.  

2.2 Fjártæknifyrirtæki 

Snemma tileinkuðu fjármálafyrirtæki sér tækni með tölvum til að halda utan um mikið 

gagnahald og flókinn rekstur. Með komu internetsins og aukinni notkun farsíma og 

annarra snjalltækja myndaðist nýr markaður fyrir ýmis smáfyrirtæki á 

fjármálamarkaðinum, en þessi fyrirtæki nefnast fjártæknifyrirtæki og er þátttakendum á 

fjármálamarkaði að fjölga hratt með tilkomu fjártæknibyltingarinnar. Fjártæknifyrirtæki 

byggja á tækni og rafrænum lausnum fyrir viðskiptavini fjármálafyrirtækja og eru þessi 

fyrirtæki oftast ung og oft á undan bönkum að koma með nýjar lausnir og veita 

fjármálaþjónustu með annars konar hætti en áður. Þessi fyrirtæki setja því ný viðmið í 

fjármálaþjónustu. Hugtakið fjártæknifyrirtæki hefur yfirleitt verið notað um fyrirtæki í 
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nýsköpun en það er þó nokkuð loðið og skilgreining þess ekki einföld þar sem stærstu 

fjártæknifélög landsins eru í raun bankarnir (Gunnlaugur Jónsson, 2018).  

Á sviði banka- og fjármálaþjónustu er unnt að skipta fjártækni upp í tvo hópa, allt eftir 

eðli þeirra og lausnum sem boðið er upp á innan fyrirtækjanna. Annars vegar er talað um 

fyrirtæki sem byggja upp viðbót við þá þjónustu sem þeir hafa nú þegar eða nýja þjónustu. 

Til dæmis hafa bankarnir aðlagað sig að breyttum aðstæðum og mótað nýjar tæknilausnir 

til að veita fjármálaþjónustu. Má þar meðal annars nefna uppbyggingu nýrra lausna eins 

og heimabankana sem hafa verið í stöðugri þróun og koma með fleiri eiginleikum, ásamt 

því að þeir hafa verið gerðir notendavænni fyrir viðskiptavini með fljótlegri innskráningu. 

Einnig er talað er um að fyrirtæki komi inn á markað með nýja nálgun og veiti samkeppni 

við þær hefðbundnu lausnir sem eru nú þegar á markaði og bjóði fyrirtækjum nýjar 

lausnir, en það eru þau fyrirtæki sem veita fjármálaþjónustu en eru ekki í bankarekstri. 

Slík tilfelli snúast um um að sleppa milligöngu bankanna og fækka milliliðum. Þá er lögð 

áhersla á einfaldar aðgerðir eða einstaka þætti. Svo eru það fjártæknifyrirtæki en þau 

vinna við að tengja aðila saman (e. Peer-to-Peer, P2P). Þá tengir smáforrit fyrirtækisins 

notendur þess saman þar sem markmiðið er að einfalda millifærslur milli aðila og að þeir 

geta átt viðskipti beint við hvor annan án aðkomu fjármálafyrirtækja eða annarra 

þjónustufyrirtækjaa (Þórarinn Ólason, 2016). Að búa til skilvirkari, þægilegri og 

hagkvæmari fjármálalausnir er það sem báðir þessir flokkar leggja sig fram um að gera.  

Væntingar um að ný tækni muni hafa mikil áhrif á fjármálakerfið endurspeglast í 

aukinni fjárfestingu í fjártækni á undanförnum árum. Það má búast við að með aukinni 

samkeppni dragi fjártæknifyrirtæki til sín hluta af tekjum hefðbundinna banka, t.d á sviði 

greiðsluþjónustu, en þessir aðilar eiga einnig oft á tíðum samstarf sín á milli. Erfitt er að 

spá fyrir um hversu mikil áhrif hröð þróun fjártæknifyrirtækja muni hafa á viðskiptalíkön 

bankanna í framtíðinni en fjártæknifyrirtæki koma yfirleitt ekki í stað þeirra 

fjármálafyrirtækja sem eru nú þegar starfandi á markaðinum. Það er óhætt að segja að 

fjártækni hafi þróast hraðar til dæmis í Kína, Bandaríkjunum og Bretlandi en hér á landi 

undanfarin ár (Hildigunnur Hafsteinsdóttir, 2017). 
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Ráðgjafafyrirtækið PwC gerði alþjóðlega könnun árið 2017 þar sem stjórnendur 

fjármálafyrirtækja voru meðal annars spurðir að því hvort þeir teldu að fjártæknin myndi 

leiða til mikilla breytinga í framtíðinni og á hvaða þætti fjármálageirans fjártæknin muni 

hafa mest áhrif á næstu fimm árum. Samkvæmt niðurstöðum úr könnuninni var útkoman 

sú að stjórnendur fjármálafyrirtækja töldu að fjártæknin muni leiða til mikilla breytinga í 

framtíðinni og meirihlutinn taldi að fjártæknin muni hafa mikil áhrif á starfsemi 

viðskiptabanka og greiðslumiðlun á næstu fimm árum. Mynd 1 sýnir hvaða þætti 

fjármálageirans fjártækni mun hafa mest áhrif á næstu fimm ár (Samtök 

fjármálafyrirtækja, 2017). 

Jafnframt er talið að nýsköpunarfyrirtæki, upplýsingafyrirtæki, samfélagsmiðlar og  

netverslanir verði þess valdandi að miklar breytingar verði á einstökum sviðum og þar 

með muni þessi fyrirtæki veita mikla samkeppni. Líklegt þykir, að þegar erlend 

stórfyrirtæki á borð við Apple, Amazon, Facebook og fleiri fari að gera sig meira gildandi 

þegar kemur að fjármálaþjónustu, að þá verði þau þar í farabroddi (Katrín Júlíusdóttir, 

2018). 

Mynd 1. Á hvaða þætti fjármálageirans mun fjártækni hafa mest áhrif á næstu fimm árum? (PwC, 2017) 
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3 Greiðslumiðlun 

Fjármálainnviðir eru taldir vera ein af þremur meginstoðum fjármálakerfisins. 

Greiðslumiðlun, skráning og uppgjör eru kerfi sem fjármálainnviðir fela í sér og tengja 

viðskiptavini við fjármálastofnanir og þær innbyrðis, bæði beint og í gegnum markaði Því 

má segja að fjármálainnviðir séu einskonar pípulagnir eða vegakerfi fjármálakerfisins. 

Hinar tvær meginstoðir fjármálakerfisins eru fjármálastofnanir og fjármálamarkaðir 

(Seðlabanki Íslands, 2018a). Þekktustu fjármálainnviðirnir eru þeir sem snúa að 

greiðslumiðlun, m.a. greiðslukort, greiðslur til og frá landinu og kerfin utan um seðla og 

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

sér stað. Teknar hafa verið í notkun nýjar tegundir greiðsluþjónustu og hefur fjöldi 

rafrænna greiðslna aukist töluvert síðustu ár. Nú til dags spila fjármálafyrirtæki 

(viðskiptabankar og færsluhirðar) stóran þátt í innlendri greiðsluþjónustu en þegar ný 

greiðsluþjónustutilskipun (PSD2) verður innleidd og tekin í noktun á Evrópska 

efnahagssvæðinu verður opnað fyrir fleiri aðila, auk þeirra sem fyrir eru á markaði 

(Seðlabanki Íslands, 2018b). Umhverfi greiðslumiðlunar hefur verið að taka miklum 

breytingum með nýjum tæknilausnum og breytingum á regluverki.  

3.1 Skilgreining á greiðslumiðlun  

Hugtakið greiðslumiðlun nær yfir margs konar form og greiðsluleiðir. Greiðslumiðlun er 

tæki sem notað er til að færa fjármuni á milli tveggja eða fleiri aðila sem tengjast í 

viðskiptum. Form greiðslumiðlunar er með mismunandi hætti, frá því að vera reiðufé yfir 

í rafrænar lausnir á borð við millifærslu eða greiðslukort en gríðarleg breyting hefur orðið 

á greiðslumiðlun á síðastliðnum áratugum samhliða þeirri þróun sem er í 

upplýsingatækni. Í daglegri geiðslumiðlun eru fjármálainnviðir í sniði sérhæfðra 

hugbúnaðarlausna í aðalhlutverki. Fjármálainnviðir fela í sér marghliða kerfi sem eru 

notuð til skráningar og millifærslu fjármuna milli móttakenda og greiðenda, meðal annars  

fyrir þjónustu og vörukaup í viðskiptum með verðbréf. Greiðslumiðlunarinnviðir eru ýmist 

í eigu seðlabanka, fjármálafyrirtækja eða annars konar tegunda greiðsluþjónustuveitenda 

(Seðlabanki Íslands, 2013). Miðlun greiðslna fer í auknum mæli fram á internetinu og í 

snjallsímanum þar sem almenningur krefst aukinna þæginda og hraða. Í dag einkennist 
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greiðslumiðlun af breytingum á regluverki samhliða nýjungum og örri þróun í tækni 

(Seðlabanki Íslands, 2017).  

Seðlabanki Íslands leggur mikla áherslu á öryggi greiðslumiðlunar og er mikilvægt að 

fjármálainnviðir njóti trausts almennings, fyrirtækja og stofnanna. Grundvallarforsenda 

heilbrigðs hagkerfis, framkvæmdar peningastefnu og varðveislu fjármálastöðugleika er 

skilvirk og traust greiðslumiðlun (Seðlabanki Íslands, 2013). Hérlendis gegna 

greiðslukerfin, sem rekin eru af Seðlabanka Íslands, mikilvægu hlutverki og nefnast þau 

stórgreiðslukerfi og jöfnunarkerfi. Áhrif á hagkerfið geta orðið mikil ef brestir verða í 

greiðslumiðlun. Hlutverk banka á sviði greiðslumiðlunar er það sama í flestum tilfellum, 

óháð því hvar bankar eru staðsettir í heiminum. Framtíðarþróun í greiðslumiðlun hefur 

mikil áhrif á framtíð bankanna og víðast hvar hafa þróast ákveðnar aðferðir við 

greiðslumiðlun (Seðlabanki Íslands, 2016).  

Evrópusambandið hefur samþykkt nýja tilskipun um greiðsluþjónustu til að koma til 

móts við þessa öru þróun í greiðslumiðlun síðustu ár og nefnist hún PSD2. Mörk samstarfs 

og samkeppni á vettvangi greiðslumiðlunar eru mikið til umræðu víða með tilkomu PSD2. 

Samstarf getur gert markaðsaðilum mögulegt að njóta stærðarhagkvæmni en virk 

samkeppni hvetur til nýsköpunar og getur leitt til fjölbreyttra og hagkvæmra valkosta í 

samræmi við markmið PSD2. Þróun greiðslumiðla byggð á samstarfi aðila á 

fjármálamarkaði er algeng á  Norðurlöndunum (Seðlabanki Íslands, 2017). 

3.1.1 Greiðslumiðlun í hefðbundnum bönkum  

Í upphafi voru bankar staður þar sem fólk gat komið með peninga sína og geymt þá á 

öruggum stað og fengið lán ef þörf var á. Meira og minna allar upplýsingar voru 

handskrifaðar í bankastarfsemi en eins og flestir þekkja hefur mikil breyting átt sér stað 

frá þeim tíma. Nú til dags er bankastarfsemin að mestu rafræn og netbankar, öpp og fleira 

hefur rutt sér til rúms á síðstliðnum árum (Bernhard Þór Bernhardsson, 2018). Bankar 

þurfa að hafa aðgang að greiðslukerfum sem styðja við færslu fjármagns milli aðila til að 

geta sinnt greiðslumiðlun, sem er eitt af lykilhlutverkum þeirra. Í gegnum greiðslukerfin 

geta bankar safnað mjög miklu magni upplýsinga um viðskiptavini sína. Breytingar sem 

eru byrjaðar að setja mark sitt á bankastarfsemi, eins og PSD2, opin bankastarfsemi og 

fjártækni hafa verið mikið í umræðunni að undanförnu en miklar breytingar eru 
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framundan í umhverfi bankaþjónustu vegna nýrra aðila á markaði í milliliðalausri 

greiðslumiðlun og framþróun í fjártækni. Ör þróun fjártækni og samspil hennar við alla 

þætti bankaþjónustu gæti haft veruleg áhrif á áhættu í bankakerfinu. Endurnýjun helstu 

fjármálainnviða stendur yfir en tveir bankar hér á landi hafa nú þegar lokið innleiðingu 

nýs innlána- og innra greiðslumiðlunarkerfis, Sopra. Nýja kerfið frá Sopra uppfærir og 

einfaldar tækniumhverfi bankanna og er nú auðveldara og einfaldara að bjóða upp á 

nýjungar ásamt því að möguleikar á samnýtingu hugbúnaðarlausna í fjármálakerfinu 

aukast (Landsbankinn, 2017). Landsbankinn gangsetti Sopra í nóvember 2017, 

Íslandsbanki í september 2018 og Arion banki áformar gangsetningu Sopra haustið 2020. 

Í kjölfarið má gera ráð fyrir því að Sopra lausnin verði innleidd hjá öðrum 

innlánsstofnunum og hjá Seðlabankanum til að halda utan um viðskipti bankans við 

ríkissjóð (Seðlabanki Íslands, 2019). 

Hefðbundnir bankar og fjármálafyrirtæki eru vel með á nótunum og standa í mikilli 

nýsköpun í starfi til að aðlagast nýrri tækni og aukinni samkeppni. Hafa þau unnið sjálf að 

framþróun fjármálatækni og munu þurfa að tileinka sér ný viðskiptalíkön. Þau hafa gert 

sér grein fyrir því að þau verði að taka þátt í þróuninni, bæði hér á Íslandi og erlendis 

(Stjórnarráð Íslands, 2018). Innan viðskiptabankanna hérlendis hefur þróunin á margan 

hátt verið í takt við þróunina erlendis, þar sem aukin áhersla á tækni hjá viðskiptabönkum 

hefur verið í notkun snjallsíma, sjálfvirkni í útibúum ákvarðana við lánveitingu, en 

viðskiptabankar hafa einnig kosið að vinna með fjártæknifyrirtækjum (Sigvaldi Fannar 

Jónsson, 2018). Sem dæmi um lausnir hafa verið miklar breytingar á útibúum til dæmis 

hjá Arion banka á undanförum árum, en bankinn hefur komið með stafrænar lausnir á 

borð við smáforrit netbanka og hraðbanka, ásamt því sem bankinn er kominn með 

gjaldkeralaust útibú í Kringlunni þar sem prófaðar eru nýjar tæknilausnir. Það útibú er því 

í raun eins konar tilraunaútibú. Þar sem góðar viðtökur verða á lausnum verða þær lausnir 

innleiddar í önnur útibú. Þetta endurspeglar að mörgu leyti fjármálamarkaðinn og þær 

breytingar sem þar eiga sér stað. Þegar kemur að þjónstu sem viðskiptavinir þurftu að 

sækja í útibú eða þjónustuver bankans afgreiða þeir sig sjálfir (Iða Brá Benediktsdóttir, 

2018).  
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Þróunin sem er að eiga sér stað á fjármálamarkaði er að vissu leyti í átt að því að draga 

úr samkeppnishindrunum sem eru byggðar inn í regluverk fjármálakerfisins um heim 

allan. Þróunin gæti aukið áhættu sem þegar er þekkt en einnig gætu nýir óþekktir 

áhættuþættir komið fram. Auknar kröfur eru jafnframt gerðar til persónuverndar og 

aðgerða til að fyrirbyggja peningaþvætti (Stjórnarráð Íslands, 2018).  

Hugbúnaðarfyrirtækið Sopra Banking mat tekjutap evrópskra viðskiptabanka vegna 

nýju reglugerðarinnar, PSD2, vera um 20% næstu árin, eins og sjá má á mynd 2.  Líkur eru 

á því að sumu leyti að einhverjir bankar geti unnið það tap til baka með sterkum 

varnaraðgerðum. 

Mat annarra aðila er að að þeir meta stöðu bankanna ekki jafn slæma og hefur verið 

spáð og ættu þeir að geta notfært sér núverandi stöðu á fjármálamarkaðinum og skapað 

tækifæri og nýjungar. Viðhorf og kröfur viðskiptavina eru að breytast í takt við þá þróun 

sem á sér stað í heiminum, en það sem þótti vera góð þjónusta áður fyrr þykir það ekki 

lengur og fer verð- og þjónustuvitund fólks hraðvaxandi, ásamt þeim tækjum og tólum 

sem notuð eru til að bera saman þjónustu og verð (Birna Einarsdóttir, 2017). Traust fólks 

til bankanna hefur almennt verið meira en það er nú til dags en eflaust hefur 

fjármálakrísan 2008 haft mikil áhrif á viðhorf almennings, en neikvætt viðhorf hefur verið 

gagnvart fjármálakerfinu síðan þá og enn hefur ekki tekist að endurheimta traust. Því 

stendur íslenska fjármálakerfið nú frammi fyrir þessari áskorun (Stjórnarráð Íslands, 

2018). 

Mynd 2. Áhrif PSD2 reglugerðarinnar á tekjur viðskiptabanka í Evrópu samkvæmt mati Sopra Banking 
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3.1.2 Hlutverk Seðlabanka á sviði greiðslumiðlunar 

Verkefni Seðlabankans á sviði greiðslumiðlunar eru margþætt, m.a. rekstur 

stórgreiðslukerfis, yfirsýn með kerfislega mikilvæga innviði og útgáfa reiðufjár.  

Seðlabanki Íslands rekur eina stórgreiðslukerfið sem til er á Íslandi og veitir kerfið  

greiðsluþjónustu á milli fjármálastofnana.  

Yfirsýn er svið þar sem er fylgst með þróun greiðslumiðlunar varðandi nýjungar í tækni 

og lög og reglur EES. Auk þess er haft eftirlit með greiðslu- og uppgjörskerfum sem hafa 

verið viðurkennd sem kerfislega mikilvæg. Aðalmarkmið yfirsýnar er að stuðla að öryggi, 

hagkvæmni og skilvirkni í kjarnainnviðum greiðslumiðlunar á Íslandi og þar með 

fjármálastöðugleika. Einnig er útgáfa reiðufjár þýðingamikill þáttur í starfsemi Seðlabanka 

Íslands og hefur hann einkaréttindi til að gefa út seðla og mynt á hér á landi líkt og 

seðlabankar í flestum löndum. Samfélagslegur kostnaður greiðslumiðlunar er mikilvægur 

þáttur til að leggja mat á hagkvæmni greiðslumiðla og greiðsluaðferða á hverjum tíma 

(Seðlabanki Íslands, e.d.). 

Á Íslandi fer meiri hluti greiðslumiðlunar fram með rafrænum hætti og lítið er um að 

áþreifanlegt fé sé flutt á milli staða. Rafræn greiðslumiðlun er byggð á notkun 

fjármálainnviða sem margir aðilar tengjast. Samkvæmt könnun Gallup sem unnin var fyrir 

Seðlabankann nota einstaklingar rafrænar greiðslulausnir í 87% tilvika þegar þeir kaupa 

vöru eða þjónustu. Þetta er mun hærra hlutfall en til dæmis á öðrum Norðurlöndum þar 

sem til staðar eru innlendar greiðslulausnir sem eru mikið notaðar og með lægri kostnað 

(Seðlabanki Íslands, 2019). Stór hluti allrar innlendar rafrænnar greiðslumiðlunar er í 

höndum Seðlabanka Íslands og eins og áður nefnt fara allar greiðslur milli banka og 

viðskiptavina þeirra í gegnum mikilvægustu greiðslukerfin á Íslandi, stórgreiðslukerfi og 

jöfnunarkerfi sem rekin eru af Seðlabanka Íslands (hið síðarnefnda í gegnum 

Greiðsluveituna ehf.). Greiðslur milli viðskiptavina sem eru í viðskiptum hjá sama banka 

fara hins vegar ekki í gegnum stórgreiðslu- eða jöfnunarkerfi en bankar hafa sína eigin 

greiðslumiðlun. Tæknilegur rekstur þessara kerfa er í höndum Reiknistofu bankanna 

(Seðlabanki Íslands, 2018b).  

Aðkoma Seðlabanka að millibankagreiðslumiðluninni er því hluti í því að tryggja örugga 

og skilvirka greiðslumiðlun. Seðlabanki Íslands áformar að taka í notkun nýtt 

millibankakerfi, en millibankakerfi Seðlabankans er „millistykkið“ í allri greiðslumiðlun 
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milli viðskiptabankanna og viðskiptavina þeirra. Allar greiðslur sem fara á milli tveggja eða 

fleiri viðskiptabanka fara í gegnum þessa innviði Seðlabankans. Seðlabanki Íslands 

áformar gangsetningu á þessu ári eða í byrjun þess næsta (Seðlabanki Íslands, 2013).  

Seðlabankar víða um heim eru á þessari stundu að meta útgáfu á rafrænu reiðufé (e. 

central bank digital currency) í framtíðinni en það er rafræn krafa á seðlabanka sem er 

möguleg til að annast hlutverk almenns gjaldmiðils með sambærilegum hætti og seðlar 

og mynt gera í dag (Seðlabanki Íslands, 2018c). 

3.2 Áhrif fjártækni á greiðslumiðlun 

Þegar nýsköpun eða ný tækni kemur inn á markað fylgja breytingar yfirleitt í kjölfarið og 

hugsunin um hvaða áhrif þær muni hafa. Fjártækni með snjallsímum hefur verið mikil og 

áberandi í að hrista upp í leiðum hefðbundinnar bankastarfsemi og hefur verið sýnt fram 

á að ekki er erfitt að byggja upp og ná árangri með greiðslumiðlunarkerfi í farsímanum. 

Fjártæknin hefur verið til staðar í nokkurn tíma en neytendur virðast nýlega hafa áttað sig 

á því að þeim er óhætt að treysta á viðskipti og öryggismál þegar kemur að greiðslumiðlun 

í gegnum farsímatækni.  

Stakkaskipti eru að verða á samkeppnisumhverfi fjármálamarkaða og gætu áhrif 

fjártækninnar á fjármálageirann orðið mikil fyrir viðskiptabankastarfsemi. Segja má að 

fjártækni muni leiða til sundurgreiningar lánveitinga og greiðslumiðlunar þar sem aukið 

framboð er á greiðslulausnum hjá fyrirtækjum af ýmsu tagi vegna innleiðingar 

greiðsluþjónustutilskipunar Evrópusambandsins (PSD2) og opinnar bankaþjónustu (e. 

open banking). Einnig mun hagur almennings aukast og má því búast við að samkeppni 

milli fyrirtækja fari vaxandi, að verð lækki á fjármálaþjónustu, þá sérstaklega á sviði 

greiðslumiðlunar, ásamt því að fyrirhöfn verður minni og tími vegna bankaþjónustu. Að 

auki má gera ráð fyrir breytingum á áhættum í fjármálakerfinu með aukinni áhættu net- 

og tölvuárasa (Stjórnarráð Íslands, 2018). Bankaútibúum íslenskra banka hefur fækkað 

um helming síðasta áratug vegna þróunar netbanka og snjalltækja og hafa 

fjármálafyrirtækin sífellt verið að þróa lausnir sem hafa fært viðskipti einstaklinga við 

bankanna í auknu mæli inn á netið og í snjalltæki (Samtök fjármálafyrirtækja, 2017).  

Fjártækni og þær nýjungar sem fylgja í kjölfarið gjörbreyta umhverfi greiðslumiðlunar 

og innihalda ýmsar áskoranir fyrir eftirlitsaðila, sér í lagi vegna óvissu um áhrif þeirra á 
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markaðinn. Fjármálafyrirtæki hafa undirbúið sig og bregðast við aukinni samkeppni með 

því að fjárfesta í upplýsinga- og fjártækni. Upplýsingar eru lykilbreyta í þróun 

fjármálaþjónustu og nota nú fyrirtæki upplýsingar, tækni og internetið til að bjóða að auki 

upp á persónulegri og skilvirkari þjónustu. Einstaklingar um allan heim hafa gengið á lagið 

og í auknum mæli kjósa neytendur að nýta sér stafræna tækni til viðskipta og kröfur þeirra 

fara vaxandi með hverjum degi sem líður. Það getur reynst erfitt að halda í við þá hröðu 

tæknivæðingu sem hefur verið meðal annars með viðeigandi áhættumiðuðu eftirliti. 

Nýjungar í tækni hafa lækkað aðgangshindranir og þar með hefur þátttakendum í 

fjármálaþjónustu fjölgað, sem eflir samkeppni á fjármálamarkaði. Til dæmis eru 

símafyrirtæki farin að bjóða upp á greiðslumiðlunarlausnir og er fólk í vaxandi mæli hvatt 

til þess að „hugsa út fyrir bankann“ þegar kemur að fjármögnunarkostum (Helena 

Pálsdóttir, 2017).  

Á Íslandi sjást merki þessarar þróunar greinilega. Eins áður hefur komið fram hefur 

þróun viðskiptabankanna hér á landi á margan hátt verið í takt við þá þróun sem er 

erlendis og hafa viðskiptabankar aukið áherslu á tækni þegar kemur að notkun snjallsíma, 

sjálfvirkni í útibúum og ákvörðunum við lánveitingu, og hafa þeir kosið að vinna með 

fjártæknifyrirtækjum í stað framþróunar innan bankanna. Þetta hefur einkennt þróun í 

fjártækni hérlendis (Sigvaldi Fannar Jónsson, 2018).  

Á Íslandi er bankakerfið langt á veg komið við þróun í stafrænni tækni á ákveðnum 

sviðum. Það má meðal annars sjá á því hversu margir viðskiptavinir nota netbanka og 

greiðslukort. Nýjasta greiðslulausnin er snjallsími í stað greiðslukorts og þótt dregið hafi 

úr notkun reiðufjár á undanförum árum er spáin sú að fleiri hraðbankar muni spretta upp 

í heiminum á næstu árum (Seðlabanki Íslands, 2017). Viðskiptavinir Arion banka nota nú 

smáforrit meira en netbanka fyrir sína daglegu þjónustu (Bernhard Þór Bernhardsson, 

2019). Áður fyrr voru heimabankar þjónustuauki við venjulega bankastarfsemi en er í dag 

talin sjálfsögð þjónusta. Auðvelt er fyrir viðskiptavini banka á Íslandi að standa skil á 

greiðslum, þ.e. borga reikninga og millifæra milli reikninga, í smáforriti bankans eða í 

netbanka. Þessar aðgerðir eru ekki jafn skilvirkar á mörgum stöðum erlendis, t.d. á 

Norðurlöndunum en þar er svo kallað flot algengt á greiðslukerfum þar sem nokkrir dagar 

og allt að vika líða þar til fé móttakanda berst eftir framkvæmd millifærslu. Ekkert flot er 

á íslensku greiðslukerfunum (Samtök fjármálafyrirtækja, e.d.).  
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Það sem tengir bankana á Íslandi saman er Reiknistofa bankanna og Greiðsluveitan 

sem virkar sem eins konar miðtaug bankakerfisins og gerir kerfinu kleift að starfa hratt, 

sem er meginástæða þess að fjármál hérlendis hafa verið skilvirk. Þar sem fyrirtækin tvö, 

Greiðsluveitan og Reiknistofa bankanna, hafa nú þegar skapað skilvirka og notendavæna 

bankaþjónustu, er venjulega ekki jafnmikil eftirsókn eftir fjártæknifyrirtækjum hérlendis 

eins og í öðrum löndum. Þrátt fyrir tiltölulega hæga þróun í Íslandi hingað til er líklegt að 

fjármálaþjónusta muni breytast töluvert með innleiðingu PSD2 (Ísak Kári Kárason, 2018).  

Traust neytenda er minna til fjártæknifyrirtækja en til rótgróinna fjármálafyrirtækja 

sem hafa starfað í mörg ár. Samstarf fjártækni- og fjármálafyrirtækja er því tækifæri fyrir 

báða aðila þannig að bankarnir hagnist á drifkrafti og tækniþekkingu 

fjártæknifyrirtækjanna. Á sama tíma geta fjártæknifyrirtækin notfært sér ímynd og stærð 

bankanna og fjármálafyrirtækjanna og fengið aðgang að reynslu, innviðum, lagalegri 

þekkingu og viðskiptavinum þeirra. Slík þróun verður til þess að mikilvægt er að löggjöfin 

eða regluverk hinnar nýju starfsemi staðni ekki eða úreldist (Sigvaldi Fannar Jónsson, 

2018). Fjártæknifyrirtæki eru að breyta viðhorfi almennings til fjármálamarkaða en hafa 

þessi fyrirtæki samt ekki náð til sín stórum hluta markaðarins enda erfitt fyrir lítið fyrirtæki 

sérstaklega þegar kemur að fjármálakerfinu (Fríða Jónsdóttir, 2018a).  

Erlendis hefur fjártæknigeirinn blómstrað hraðar en hérlendis síðustu ár en 

þjónustugjöld viðskiptabankanna á erlendri grundu eru almennt hærri en á Íslandi. 

Bankaþjónusta á Íslandi er almennt talin ódýr í alþjóðlegum samanburði en erlend 

fjártæknifyrirtæki hafa verið pressa niður þóknanir banka þá er víða um heim er 

fjártæknigeirinn talinn hæfari til að veita betri og hraðari bankaþjónustu, sérstaklega i 

greiðslumiðlun, aukin samkeppni er því á Íslandi um nýjar greiðsluleiðir og þjónustu. 

Bankar og aðrir þeir sem bjóða upp á fjármálaþjónustu hafa gripið til þess ráðs meðal 

annars að notast við nýja tækni á borð við aðgengileg forritunarskil (e. Open API), 

bálkakeðjur (e. blockcain) og gervigreindarráðgjöf (e. robo-advice) til að bregðast við 

kröfum, auk þess að koma til móts við þarfir viðskiptavina (Samtök fjármálafyrirtækja, 

2018). 
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4 Nýsköpun og þróun í greiðslumiðlun 

Verulegar breytingar hafa orðið á markaði greiðslumiðlunar og líklegt er að þær 

breytingar hafi áhrif á framtíð greiðslumiðla, ásamt þeirri fjármálaþjónustu sem við 

þekkjum í dag. Helsti drifkraftur þróunar greiðslumiðla er hagkvæmni og þá sérstaklega 

lækkun á viðskiptakostnaði. Með snertilausum greiðslum hafa orðið miklar framfarir í 

greiðslum milli einstaklinga, greiðslum við netverslanir og verslanir og samþáttun 

greiðslukerfa. Auk nýjunga sem snúa að almenningi hafa mikilvægir fjármálainnviðir verið 

í endurnýjun hér innanlands en úrbætur hafa verið gerðar á innviðum greiðslumiðlunar 

og öryggi aukið (Seðlabanki Íslands, 2019).  

Nýjungar i fjártækni gjörbreyta umhverfi greiðslumiðlunar og er fjártækni á sviði 

greiðslumiðlunar talin vera ný tæknileg aðferð til að koma fjármunum frá einum aðila til 

annars. Stór hluti þess sem felst í notkun fjármálakerfis og nútímahagkerfi er 

greiðslumiðlum og er greiðslumiðlun það sem nútímahagkerfi treystir á í miklum mæli. 

Reikna margir með því að þróunin verði þannig að farsíminn og önnur snjalltæki sem hægt 

er að miðla greiðslum með muni að öllum líkindum þjóna öllum þörfum almennings í 

greiðslumiðlun (Helena Pálsdóttir, 2017). Almennt kjósa einstaklingar net- og 

snjallsímanotkun og viðskiptavinir banka vilja geta haft aðgang að bankaþjónustu, hvar 

og hvenær sem er. Fólk notar snjallsíma í auknum mæli og flestir eru nettengdir með 

símann til taks. Stafræn tækni til viðskipta hefur aukist og getur fólk nú greitt, millifært, 

fjárfest með ýmsum leiðum og haft samskipti við bankann en þetta eru leiðir sem ekki 

voru til staðar fyrir nokkrum árum.  

Helstu nýjungar með tilkomu fjártækninnar á síðustu árum eiga sér stað á sviði 

smásölugreiðslna. Aukning hefur verið stöðug í netviðskiptum síðstliðin ár eða um 10% á 

hverju ári og segja má að miðlun greiðslna á netinu kunni að hafa verið fyrsta skrefið sem 

tekið hefur verið í áttina að greiðslulausnum framtíðarinnar (Valitor, 2019). 
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Eignaaukning hefur orðið á snjallsímum en snjallsímaeign er orðin mjög almenn. Fólk 

virðist í dag ekki vera jafn feimið við að nota tæknina eins og það var áður, heldur er í dag 

áhugasamara um tækninýjungar á fjármálamarkaði og opnara fyrir breytingum sem því 

fylgja. Mynd 3 sýnir snjallsímaeign Íslendinga, 18 ára og eldri, og sést að eigendum 

snjallsíma fer fjölgandi með hverju ári, frá 2011 til 2018  (Landsbankinn, 2019).   

Væntingar og þarfir neytenda haldast í hendur við framþróun í tækni og er 

fjármálahegðun fólks í takt við nýsköpun greiðslumiðlunar. Í rannsókn sem gerð var innan 

fjármálageirans í Englandi í lok síðasta árs, 2018, um notkun bankaþjónustu í farsímanum  

kom fram að 41% fullorðinna þar í landi nýta sér bankaþjónustu í gegnum snjallsíma og 

84% þeirra í fullvissu um að það létti þeim lífið (Visa, 2018).  

Fyrirtæki sem ekki eru fjármálafyrirtæki en eru með frumkvöðla- og þróunargetu hafa 

tekið upplýsingatækni með nýjum hætti í þjónustu sína, en nefna má fyrirtæki vél- og 

hugbúnaðarframleiðanda eins og Apple, fyrirtæki sem starfa við netþjónustu eins og 

Google, samfélagsmiðil líkt og Facebook, netsöluaðila á borð við Amazon og banka og 

netgreiðsluaðila eins og PayPal (Seðlabanki Íslands, 2013). Víða í heiminum hafa 

viðskiptabankar nú þegar leitað í snjallsímatæknina í stað greiðslukorta, með lausnum á 

borð við Apple Pay, Google Wallet og PayPal þar sem hægt er að nota snjallsímann við 

snertilausar greiðslur (Helena Pálsdóttir, 2017). Þónokkrar íslenskar fjártæknilausnir hafa 

Mynd 3. Snjallsímaeign Íslendinga 18 ára og eldri (Gallup, 2018). 
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nú þegar verið kynntar, bæði í greiðslumiðlun og einstaklingslánum og einnig hefur 

bandaríska tölvufyrirtækið Apple komið með greiðslulausn sína, Apple Pay, til landsins. 

Viðskiptabankarnir hér á landi hafa innleitt greiðsulausnina sem Apple býður upp á og 

stendur viðskiptavinum bankanna til boða að tengja greiðslukort sín við Apple Pay. Það 

gerir viðskiptavinum þeirra kleift að borga hratt og örugglega með símanum, úrinu, á 

netinu og í öppum með því að tengja Visa-greiðslukortin sín við Apple Pay. Apple Pay er 

aðgengilegt og opið fyrir flestar tegundir Apple-snjalltækja, s.s. iPhone, iPad, Apple-úr og 

MacBook Pro með snertivirkni (e. TouchID) (Valitor, 2019). Allar færslur með Apple Pay 

eru auðkenndar með fingrafari, andlitsskanna (e. FaceID) eða lykilorði en nóg er að bera 

tækið upp að posanum þegar greitt er og því ekki þörf á að opna tækið fyrirfram. Greiðslur 

með þessum hætti eru öruggari en hefðbundin greiðsla með korti þar sem sýndarnúmer 

kemur í stað kortanúmers. Þá vistast kortanúmer viðskiptavina hvorki í snjalltækið né á 

netþjóna Apple og er því aldrei notað við greiðslur. Einnig er gefið nýtt sýndarnúmer fyrir 

hvert tæki og ekki hægt að nota sýndarnúmer til að greiða nema með því tæki sem 

sýndarnúmerið er gefið út á. Fleiri erlend fyrirtæki og mögulega erlendir viðskiptabankar 

munu líklegast fylgja í kjölfarið (Nína Þrastardóttir, 2019). Bretar voru fyrsta þjóðin fyrir 

utan Bandaríkin til að taka Apple Pay í notkun, strax sumarið 2015. Löndin bættust við 

hvert af öðru, Kanada, Ástralía og Kína komu næst. Danmörk, Finnland og Svíþjóð bættust 

við 2017 og Noregur 2018. Ísland var síðast Norðurlandanna en þó á undan ýmsum 

töluvert stærri Evrópuríkjum, s.s. Portúgal og Hollandi (Guðlaug Arnþrúður 

Guðmundsdóttir, 2019) 

Eins og komið hefur fram hefur orðið auking á að fólk borgi vörur í gegnum snjalltæki 

og fleiri fyrirtæki bætast reglulega við á markaðinn sem bjóða upp greiðslulausnir með 

viðlíka hætti. Þær byggja á undirliggjandi kortakerfum og hafa að mestu leyti aukið virkni 

greiðslukorta  á alnetinu og í símunum þannig að mögulegt sé að framkvæma greiðslu 

milli aðila (Seðlabanki Íslands, 2017). Eitt af sviðum greiðslumiðlunar sem er á fleygiferð 

er færsluhirðing, þ.e. greiðslukortaþjónusta við söluaðila. Færsluhirðar á Íslandi veita 

þjónustu bæði hérlendis og á erlendri grundu, en aðilar sem takast á við starf færsluhirða 

hér á landi eru til að mynda fyrirtækin Borgun, Kortaþjónustan og Valitor. Þessi fyrirtæki 

þurfa líka að takast á við breytingar sem eiga sér stað um þessar mundir (Finnur 

Sveinbjörnsson, 2018).  
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Umhverfi fjármálamarkaðar er að taka stakkaskiptum og þurfa fyrirtæki að aðlaga sig 

þessum breyttu aðstæðum. Má meðal annars nefna nýja greiðslulausn sem Valitor mun 

innleiða á næstunni, sem nefnist PAX, í samstarfi við danska hugbúnaðarfyrirtækið 

OnlinePos í Danmörku. OnlinePos hefur þróað smáforrit sem nýtist með PAX A920, nýrri 

tegund posa eða greiðslulausnar sem Valitor er að setja á markað hérlendis og erlendis. 

PAX greiðslulausnin sem Valitor er að innleiða mun á næstu misserum taka við af gömlu 

posunum sem við þekkjum. Pax tækið er með  Android stýrikerfi sem býður upp á allt aðra 

nálgun í greiðslumiðlun. Hún gerir því Valitor kleift að taka upp samstarf við 

fjártæknifyrirtæki, hugbúnaðarhús og aðra aðila sem eru að vinna að nýjum 

greiðslumiðlum, afgreiðslubúnaði, vildarkerfum eða hvaða hugbúnaði sem er (Valitor, 

2019).  

Með tilkomu nýrra greiðslulausna kann að vera að hlutdeild greiðslukorta í 

staðgreiðsluviðskiptum muni minnka. Bretar, Danir, Norðmenn, Svíar og fleiri þjóðir hafa 

nýlega tekið upp á að nýta sér snjallsímagreiðslulausnir sem byggjast beint ofan á 

grunninnviði bankakerfisins (innláns- og greiðslukerfi banka) en ekki eins og á Íslandi þar 

sem snjallsímaforrit grundvallast á innviðum kortakerfa. Það kann að vera að lausnir af 

þessu tagi verði mögulega í náinni framtíð markaðsettar hér á landi en þessi nýjung í 

greiðslulausnum getur reynst nytsamleg sem stoð til að tryggja öryggi og skilvirkni 

innlendrar smágreiðslumiðlunar ef aðrar leiðir ganga ekki upp (Seðlabanki Íslands, 

2018b).   

Útbreiðsla eða notkunarmöguleikar, þ.e.  hversu víða um allan heim er hægt að greiða 

fyrir vöru eða þjónustu með tilteknum hætti, skapar vinsældir notenda á einstaka 

tegundir greiðslumiðla eða greiðslulausna. Reiknistofa bankanna hefur þróað 

greiðslulausn þar sem einstaklingar geta notað snjallsímann til að greiða með. Lausnin 

notfærir sér innlán í bönkum án aðkomu kortakerfa. Þessi lausn ætti mögulega að geta 

orðið hagkvæmari og ódýrari fyrir notendur þar sem hún gæti fjölgað möguleikum 

valkosta án tenginga við alþjóðlega greiðslumiðlun, en lausnin hefur ekki enn komist í 

almennilega virkni (Seðlabanki Íslands, 2019). Grundvallarþættir fjármálaþjónustu eru 

ennþá þeir sömu þó svo að miklar breytingar hafi verið á sviðum reglusetningar, eftirlits 

og annarra umgjarðar fjármálafyrirtækja. Mikilvægt er að eftirlitsaðilar séu duglegir við 
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greiningu og gagnaöflun hvað varðar þróunina og að samskipti sé góð á fjármálamarkaði 

(Helena Pálsdóttir, 2017).  

Það má segja að helstu áhrifaþættirnir sem valda þessum breytingum í greiðslumiðlun 

séu fjártæknin, breytingar á regluverki og neytendahegðun og eru þetta þeir þættir sem 

leiða til þess að fjármálafyrirtæki verða að laga sig að breyttum aðstæðum. Gervigreind 

(e. Artificial Intelligence, AI) hefur stutt við þessa þróun og einnig sjálfvirknivæðing ferla 

(e. Robotic Process Automation, RPA). Að auki má nefna mikna fjárfesting í svonefndri 

gagnagnótt (e. big data) og bálkakeðjutækni (e. blockchain technologies). Byltingin er um 

það bil að hefjast og gífuleg samkeppnistækifæri að opnast. Forskot samkeppninnar hefur 

í för með sér samþættingu á sviði stafrænnar tækni og fjármálaþjónustu og veitir þannig 

viðskiptavinum þjónustu á sem bestan hátt (Fríða Jónsdóttir, 2018b). 

Netárásum fjölgar stöðugt samhliða vexti stafrænna viðskipta en vegna örrar 

tækniþróunar og síbreytilegra aðferða sem beitt er við framkvæmd þeirra verður sífellt 

erfiðara um vik að verjast þeim (Seðlabanki Íslands, 2019). Því verður að gæta að öryggi 

og eftirliti samhliða þessari þróun. Þessar miklu og hröðu framfarir í tækni hafa verið 

nefndar „fjórða byltingin“ og er fjártækni talin vera einn helsti framherji hennar, leidd 

áfram af gervigreind (Ásgeir Jónsson, e.d.). 

Í aðgerðaráætlun framkvæmdastjórnar ESB um þjónustu til neytenda er komið inn á 

máefni fjártækni, til að leita álits hagsmunaaðila og afla upplýsina vegna þeirra áhrifa sem 

tækniframfarir munu hafa á framtíð fjármálakerfisins í Evrópu, til að unnt væri að meta 

hvort núgildandi regluverk ESB sé fullnægjandi, og ef ekki, til hvaða aðgerða væri hægt að 

grípa. Sérstök aðgerðaráætlun um fjártækni (e. FinTech Action Plan) var samþykkt af 

framkvæmdastjórn ESB en áætlunin hefur meðal annars að geyma skref til þess að styðja 

við notkun nýrrar tækni, s.s. bálkakeðjur, gervigreind og skýjaþjónustu í fjármálaþjónustu 

sem leiðir til aukins netöryggis og trúverðugleika fjármálakerfisins. Aðgerðaráætlunin 

mun koma neytendum, fjárfestum, bönkum og nýjum markaðsaðilum að gagni  

(European Commission, 2018).  

4.1 Lög og regluverk 

Í fjármálaþjónustu eru upplýsingar (e. data) lykilbreytan í þróun. Nýir aðilar sem koma inn 

á þennan markað nýta sér fyrst og fremst upplýsingar, internetið og tækni til að bjóða 
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notendum upp á nýjungar, sveigjanleika og persónulegri þjónustu. Með aukinni þróun í 

tækni ásamt þeim nýjungum sem hún hefur í för með sér og breytingum á lögum og 

regluverki, m.a. í greiðsluþjónustu, er nú orðið auðveldara aðgengi að upplýsingum og 

gögnum. Fjártæknifyrirtæki nýta sér þann aðgang til að bjóða upp á sérsniðna þjónustu 

(Helena Pálsdóttir, 2017).  

Ný Evróputilskipun um greiðsluþjónustu (PSD2) er ágætt dæmi um framfarir í 

upplýsingatækni og greiðsluþjónustu sem hafa opnað öðrum fyrirtækjum leið inn á 

hefðbundinn starfsvettvang fjármálastofnana. Þegar talað er um greiðsluþjónustu er til 

dæmis átt við þjónustu sem gerir kleift að taka út eða leggja reiðufé inn á greiðslureikning, 

millifæra fjármuni milli greiðslureikninga, greiðslumiðlun, s.s. greiðslur með greiðslukorti, 

beingreiðslur, útgáfu greiðslumiðla og færsluhirðing. Samkvæmt tilskipuninni er bönkum 

meðal annars ætlað að leyfa aðgang að greiðsluupplýsingum, sem og að leyfa þriðja aðila 

að framkvæma greiðslur með því að nota reikninga bankans. Til verða tveir nýir aðilar á 

greiðsluþjónustumarkaði með nýju tilskipuninni, PSD2, í fyrsta lagi eru það 

greiðsluvirkjendur (e. payment initiation service provider, PISP) og í öðru lagi 

upplýsingaþjónustuveitendur (e. account information service provider, AISP). 

Greiðsluvirkjendur eru aðilar sem hafa heimild til að inna af hendi greiðslu yfir á 

viðskiptareikningi einstakings með samþykki hans. Upplýsingaþjónustuveitendur eru 

aðilar sem hafa heimild til að safna saman fjárhagsupplýsingum um viðskiptavin með 

samþykki hans (Friðrik Þór Snorrason, 2017a) 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Greiðsluvirkjendur, PISP (Reiknistofa bankanna, 2018). 
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Löggjöfin og reglur sem settar eru grundvelli hennar hafa það að markmiði að stuðla að 

neytendavernd og eftirliti þannig að samkeppni skili sér í auknu öryggi, lægri kostnaði og 

hagræði fyrir neytendur í greiðsluþjónustu, styðji nýsköpun og stuðli að tækniframþróun.  

Helsta breytingin sem tilskipunin hefur í för með sér er að aðgengilegra verður fyrir nýia 

þjónustuveitendur að komast í tilteknar upplýsingar um viðskiptavini viðkomandi banka 

ef samþykki er veitt fyrir því. Rík áhersla er lögð á að miðlun upplýsinga og vinnsla 

persónuupplýsinga sé unnin í samræmi við persónuverndarlöggjöf sem byggð er á 

reglugerð Evrópusambandsins. Ný Evrópureglugerð um persónuvernd (e. General Data 

Protection Regulation, GDPR) tóku gildi innan Evrópusambandsins í maí 2018 og í kjölfarið 

voru gerðar sambærilegar breytingar á íslenskri persónuverndarlöggjöf sem tóku gildi í 

júlí 2018 (Stjórnarráð Íslands, 2018). Hefur hún kallað á breytt vinnubrögð hvað varðar 

skráningu, söfnun, og vistun persónuupplýsinga. Auk þess eru auknar kröfur um eftirlit 

með áðurnefndum atriðum og skyldu til upplýsingagjafar (Birna María Sigurðardóttir og 

Björn Ingi Victorsson, 2017). Upptaka greiðsluþjónustutilskipunarinnar (PSD2) í EES-

samninginn var samþykkt í júní á þessu ári og ber að innleiða hana í íslenskan rétt í 

kjölfarið og verður hún tekin upp hér á landi á næstu misserum (Diljá Helgadóttir, 2019). 

Á sama tíma og Ísland varð aðili að EES  varð Ísland jafnframt að skuldbinda sig til að 

innleiða þau lög sem sett hafa verið á vettvangi Evrópusambandsins og samþykkt hafa 

verið til meðferðar í EES-samningnum. 

Þróunin hefur haft jákvæð áhrif á samkeppni auk þess sem aukinn áhugi er frá nýjum 

aðilum að koma inn á markað og bjóða fram þjónustu sína. Síðustu ár hefur verið lagt upp 

Mynd 5. Upplýsingaveitendur, AISP (Reiknistofa bankanna, 2018). 
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með að skera niður skiptikostnaði og auðvelda viðskiptavinum fyrir með ýmsum lausnum 

sem einfalda framkvæmd þess að til dæmis skipta um banka (Stjórnarráð Íslands, 2018). 

Er tilkoma PSD2 aðeins talin vera fyrsta birtingamyndin á mun stærra fyrirbæri sem nefnt 

er opin bankastarfsemi (e. open banking). Sú tækni sem opin bankastarfsemi byggist á 

nefnist application programming interface (API), eða forritaskil á íslensku (Védís 

Sigurðardóttir, 2018). Ljóst er að viðskiptabankarnir eiga eftir að þurfa að opna aðgengi 

að innlánsreikningum bankanna og veita greiðsluvirkjendum aðgengi að reikningum 

viðskiptavina sinna, með þeirra samþykki, í gegnum API vefþjónustu. Þá getur bankinn 

ekki innheimt viðbótargjald af þjónustuveitandanum né viðskiptavininum. (Seðlabanki 

Íslands, 2018b). Víðast hvar í heiminum eru bankar að gerbreytast í kjölfar nýrra tækifæra 

sem slík tækniþróun hefur leitt til.  

Landsbankinn er byrjaður að bjóða upp á aðgang að A2A-greiðslulausn en með henni 

geta fyrirtæki á fjártæknimarkaði útbúið hugbúnaðarlausnir (öpp) sem gera 

viðskiptavinum bankans kleift að greiða beint út af reikningum sínum. Viðskiptavinir 

bankans munu þannig til dæmis geta notað app frá viðkomandi fyrirtæki til að millifæra 

íslenskar krónur af bankareikningi sínum hjá Landsbankanum inn á bankareikning hjá 

innlendum bönkum (e. „account to account“, A2A) án þess að nota aðrar lausnir 

bankanna, s.s. bankaöpp, netbanka eða greiðslukort. Lausnin er ætluð fyrirtækjum sem 

hyggjast verða greiðsluvirkjendur samkvæmt PSD2. Með þessu hefur Landsbankinn tekið 

mikilvægt skref að því sem nefnt er opið bankakerfi (Lilja Björk Einarsdóttir, 2019).  

4.2 Smáforrit 

Greiðsluleiðir í smágreiðslumiðlun hér á landi eru þó nokkrar. Þær framendalausnir sem 

byggðar eru á kortainnviðum eru til dæmis SíminnPay, Netgíró, ApplePay, hefðbundin og 

snertilaus greiðslukort, Kass, Aur, SamsungPay, Kostaapp Landsbankans, Pei, Aur kortið, 

PayPal og kortaapp Íslandsbanka. Svo eru það framendalausnir grunnkerfa sem eru Kvitt, 

og möguleg útgáfa á rafkrónu frá Seðlabankanum. Kvitt gengur út á það að millifæra frá 

einum reikning til annars, ólíkt Apple Pay sem er tengt korti. Kvitt er dæmi um nýjung sem 

gæti komið að gagni sem þýðingarmikil stoð til að tryggja öryggi og skilvirkni innlendrar 

smágreiðslumiðlunar ef aðrar leiðir þrjóta, en hún gæti einnig stuðlað að aukinni 

hagkvæmni.  
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Í dag þykir sjálfsagt að miðla greiðslum með notkun internetsins og snjallsímum en 

stöðugt bætist í flóru nýrra smáforrita (greiðsluappa) sem í framtíðinni munu jafnvel 

verða án tenginga við greiðslukort. Ekki er ósennilegt að vænta megi aukinnar hagkvæmni 

í smágreiðslumiðlun, neytendum og öllu samfélaginu til hagsbóta. Þróuninni fylgir 

jafnframt umtalsverð aukning í miðlun smágreiðslna yfir landamæri (Seðlabanki Íslands, 

2018b). Fjármálafyrirtæki hér á landi hafa öll þróað smáforrit (öpp) af ýmsu tagi á 

undanförnum árum svo að viðskiptavinir geti sinnt bankaviðskiptum og greiðslum með 

snjallsímanum. Síðustu ár hefur verið mikill áhugi á fjártækni og er mikil nýsköpun hér á 

landi sem og áhugi til að prófa nýjungar, eins og fram hefur komið. Flestar lausnirnar eiga 

það sammerkt að byggjast ofan á hefðbundin kortakerfi (debet-/kreditkort) en ekki hefur 

neitt eitt smáforrit orðið ráðandi hér á landi enn sem komið er, líkt og þekkist t.d. í 

Danmörku, Noregi og Svíþjóð (Samtök fjármálafyrirtækja, 2017).  

Til er gríðarlega mikið af fjártæknifyrirtækjum í heiminum og þróun fjártæknifyrirtækja 

erlendis er mislangt á veg komin. Lönd þar sem fjártækni er komin vel á veg og eru með 

stóra markaði eru til að mynda Kína, Bandaríkin og Bretland. Asía er verulega stór 

markaður á þessu sviði en stærsti markaðurinn fyrir fjártæknifyrirtæki er í Kína og hafa 

fyrirtæki líkt og Ant Financial farið ört vaxandi þar í landi. Ant Financial er talið eitt 

verðmætasta fjártæknifyrirtæki í heimi og er það dótturfélag vefverslunarrisans Alibaba. 

Þá hefur banki í Hollandi tekið til starfa þar sem eru engin útibú eru rekin og fer öll 

þjónusta og samskipti við viðskiptavini í gegnum smáforrit bankans. Ýmis önnur lönd eru 

einnig komin nokkuð áleiðis. Til að mynda er fjármálamarkaðurinn í Bandaríkjunum og 

Evrópu að stækka hratt (Hildigunnur Hafsteinsdóttir, 2017). Bretar eru líka langt komnir í 

opinni bankastarfsemi en hún felur sem fyrr segir í sér að bankarnir veiti öðrum 

fjármálafyrirtækjum aðgengi að upplýsingum og tækifæri til að framkvæma  færslur innan 

bankans undir eftirliti (Gunnlaugur Jónsson, 2018). Í Evrópu hefur Bretland verið í forystu 

en á Norðurlöndum hafa Svíþjóð og Danmörk verið að ryðja sér til rúms á 

fjártæknimarkaðinum. Á Norðulöndum er þekkt samstarf aðila á fjármálamarkaði sem 

stuðlar að þróun greiðslulausna (Seðlabanki Íslands, 2017). Eins og fram hefur komið hafa 

Norðurlöndin, hvert fyrir sig,  fyrir utan Ísland, sameinast um eina sameiginlega 

greiðslulausn, þ.e. sem smáforrit banka viðkomandi landa geta notast við.  
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Á Norðurlöndum er Danske bank einn af þeim stærstu og kynnti hann smáforritið 

MobilePay til sögunnar árið 2013. Viðskiptavinir geta millifært fjármuni, sama í hvaða 

banka þeir eru, milli bankareikninga í gegnum snjallasíma. Auk þess geta þeir greitt fyrir 

vörur og þjónustu hjá sérstökum verslunum (Samtök fjármálafyrirtækja, 2017). Árið 2016 

notuðu rúmlega 3 milljónir Dana það daglega en fjöldi notenda samkvæmt heimsíðu 

MobilePay (2013) var 4 milljónir árið 2018. MobilePay hefur einnig verið starfandi í Noregi 

en hætti starfsemi sinni þar og fór í samstarf við Norska snjallsímasmáforritið Vipps 

(Danske bank, 2017). Í Svíþjóð hófu fjármálafyrirtækin SEB, Danske bank, Nordea, 

Swedbank og Sparbankerna samstarf og komu á markað með smáforritið Swish árið 2012. 

Swish hefur náð mikilli útbreiðslu og er það í fremstu röð á sínum markaði en nú nota um 

6,5 milljónir Svía appið til að greiða fyrir vöru og þjónustu, en það jafngildir því að 80% 

allra Svía 14 ára og eldri nota forritið. Með sameiginlegri greiðslulausn bankanna í Svíþjóð, 

Danmörku og Noregi eru löndin að byggja upp vörumerki sem neytendur treysta og 

þekkja (Friðrik Þór Snorrason, 2017b). 

Norrænir bankar hafa tilkynnt samstarf sín á milli með það að markmiði að koma með 

samnorræna greiðslulausn (P27). Samstarf norrænna banka um að sameinst og nota eina 

lausn þegar kemur að farsímagreiðslum má segja að sé undirbúningur fyrir aukna 

samkeppni við tæknirisa eins og t.d. Apple, Google og Amazon vegna innleiðingar 

tilskipunarinnar PSD2 og tilkomu fjártækninnar. Seðlabanki Evrópu hefur komið með 

rauntímagreiðslulausnina TIPS og með henni verða rauntímagreiðslur mögulegar innan 

alls evrusvæðisins og mun lausnin verða einnig í boði fyrir önnur gjaldmiðlasvæði. Þá hafa 

hollenskir og belgískir bankar einnig verið að sameina krafta sína og komu með 

snjallsímagreiðslulausn sem nefnist iDEAL (Stjórnarráð Íslands, 2018). 

4.3 Rafeyrir 

Bálkakeðjur eru tæknilausn sem stuðla að auknu trausti í ýmiss konar viðskiptum og 

samskiptum. Bitcoin, sem er þekktasta rafmyntin, er byggð á slíkri tækni, en bálkakeðjur 

eru dreifð og tímaröðuð færsluskrá og er bálkakeðjutækni sú tækni sem talin er mjög 

líkleg að muni taka við af reiðufé í framtíðinni og mun að öllu óbreyttu, gjörbreyta 

viðskiptum. Einnig er þó hægt að nýta þessa tækni á ýmsum öðrum sviðum en það lítur 

út fyrir að mesta breytingin muni verða á fjármálamarkaði (Swan, 2015). Þessi þróun mun 

á endanum hafa þau áhrif að bankar framtíðarinnar verði flestir rafrænir, bæði 
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hefðbundnir bankar og nýjungakenndari, þar sem verður notast við bæði hefðbundna 

gjaldmiðla og rafmyntir og fjármálakerfið endurhannað með tilliti til þessarar tækni. 

Fyrirkomulag fjármálakerfisins í dag er dýrt og erfitt getur verið að færa fjármuni til en 

fjármálakerfið í dag byggir á trausti milli raða milliliða. Hins vegar gera bálkakeðjur okkur 

það kleift að færa fjármuni á milli án aðkomu banka eða annarra 

greiðsluþjónustufyrirtækja. (Andrés Magnússon, 2017). 

Mikil umræða hefur verið á alþjóðavettvangi að undanföru um mögulega útgáfu 

rafræns reiðufjár (e. Central Bank Digital Currency, CBCD) og eru seðlabankar og 

stórfyrirtæki að skoða hagnýtingu á bálkakeðjutækni og möguleikann á að gefa út sínar 

eigin rafmyntir bundnar við lögeyri eins og Bandaríkjadal eða Evru. Helstu ástæður 

þessarar umræðu á alþjóðavettvangi má rekja til a.m.k. þriggja þátta sem eru 

tækniframfarir, minnkandi notkun reiðufjár og öryggissjónarmið. Vangaveltur sem gætu 

komið upp í tengslum við framboð á rafrænu reiðufé beinast aðallega að þremur 

meginverkefnum seðlabankans, en það eru verðstöðugleiki, fjármálastöðuleiki og örugg 

greiðslumiðlun (Seðlabanki Íslands, 2019). Munurinn á hefðbundnu fé og rafeyri er sá að 

hefðbundið reiðufé, s.s. seðlar og mynt, eru í áþreifanleg í formi en rafkróna er rafrænt 

skráð inneign eða greiðsluheimild. Segja má að rafeyrir sé nútímaleg útgáfa á hefðbundnu 

reiðufé (Seðlabanki Íslands, 2018b).  

Seðlabankar í Svíþjóð, Danmörku, Noregi, Finnlandi, Englandi, Kanada og Hollandi eru 

meðal þeirra sem hafa skoðað þann valkost hvort rafvæða skuli reiðufé samhliða 

hefðbundnu reiðufé, hverjir kostir þess og gallar eru. Slík útgáfa getur verið áhrifamikil 

fyrir fjármálakerfi eins og við þekkjum í dag. Seðlabankar Svíþjóðar, Danmerkur, Finnlands 

og Noregs hafa birt skýrslur þess efnis þ.e. mögulega útgáfu rafvædds reiðufjár í eigin 

gjaldmiðlum. Seðlabanki Svíþjóðar (Riksbank) telur ástæðu vera til þess að gera nánari 

greiningar og mat á útgáfu rafvædds reiðufjár  meðal annars vegna minnkandi 

reiðufjárnotkunar og undirliggjandi markaðsþróunar. Í skýrslu sænska seðlabankans frá 

2017 kemur fram að þeir leggi til að tvinna saman skráðan rafeyri (e. register-based e-

krona) og rafeyri byggðan á verðmæti (e. value-based e-krona). Munurinn er sá að með 

skráðum rafeyri er innistæða varðveitt á reikningum sem eru í miðlægum gagnagrunni (e. 

central database) en rafeyrir er byggður á verðmætum sem eru geymd líkt og reiðufé er 

geymt í dag, s.s. á korti eða snjallforriti (The Riksbank‘s e-krona project, 2017).  
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Engin áform eru hjá Seðlabanka Danmerkur um að gefa út rafrænt reiðufé og telur 

hann ekki ljóst hvað  rafrænt fé hefur fram yfir það sem er nú þegar til staðar í danskri 

greiðslumiðlun. Einnig telur bankinn útgáfu þess fela í sér breytingar á stöðu bankans í 

fjármálakerfinu, framkvæmdar peningastefnu og áhættu m.t.t. fjármálastöðugleika. 

Seðlabanki Noregs veltir upp sömu spurningum og hinir bankarnir en vilja kanna betur 

útgáfu rafræns reiðufjár. Finnland tilheyrir evrusvæðinu og er vegna þess í annarri stöðu 

en önnur Norðurlönd 

Sýndarfé (e. cryptocurrency) hefur verið áberandi í umræðunni undanfarið og mörg 

stórfyrirtæki úti í heimi eru byrjuð að nýta bálkakeðjur. Sýndarfé eins og bitcoin, sem er 

þekktasta sýndarfjárkerfið, er eins konar stafrænt fé sem telst hvorki rafeyrir né 

gjaldmiðill, gefið út af aðila sem er ekki eftirlitsskyldur aðili samkvæmt lögum og reglum 

um greiðsluþjónustu og er ekki seðlabanki. Sýndarfé telst hvorki vera viðurkenndur 

lögmætur gjaldmiðill almennt né eins og slíkur rafeyrir þar sem fjármunir eða peningaleg 

verðmæti standa að baki (Stjórnarráð Íslands, 2018).  

Greiðsla með sýndarfé er valmöguleiki ef um er að ræða greiðslu þar sem ekki kemur 

fram nafn, en það er ekki rekjanleg. Verð (gengi) sýndarfjárs hefur verið sveiflukennt og 

óvissa öryggismála hefur aukist meðal þeirra mála sem hafa komið upp á síðastliðnum 

árum, m.a. svik og þjófnaður (Seðlabanki Íslands, 2018b).  

. Íslenska fjártæknifyrirtækið Monerium hlaut leyfi til að gefa út rafeyri (e. e-money) á 

bálkakeðjunni og virðist stillt upp á móti Libra sem er rafmynt sem Facebook hefur verið 

að tala um að gefa út. Þegar Libra var kynnt til sögunnar var talað um hana sem rafmynt 

(e. cryptocurrency) eða sýndarfé. (Kristján Ingi Mikaelsson, 2019).  Rafeyrir og rafmyntir 

eru samt sem áður ólík fyrirbæri, rafeyrir er talinn vera sambærilegur tékkareikningi 

banka, aðskilinn frá annarri starfsemi fjárhagslega og rekstrarlega. Þekktasta form rafeyris 

er talið vera fyrirframgreitt kort. Rafmynt er auðkenni bálkakeðju sem oftar en ekki er 

ótengd öðrum eignum. Útgáfa rafeyris Monerium er ekki hafin en áætlað er að hefja 

tilraunaútgáfu í lokuðum hópi áður en langt um líður en snjallsamningur var gefinn út 17. 

júní á þessu ári (Sveinn Valfells, 2019). Með snjallsamningi geta neytendur með öruggum 

hætti án aðkomu fjármálastofnanna og þóknanna þeirra skipst á peningum, verðbréfum 

og eignum (Andrés Magnússon, 2017).  
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Með útgáfu rafkrónu gæti Seðlabanki Íslands til dæmis haldið áfram að tryggja 

almenningi aðgengi að áhættulausum greiðslumiðli til viðbótar við hefðbundið reiðufé, 

þ.e. seðla og mynt. Útgáfa rafkrónu gæti einnig stuðlað að áreiðanleika í greiðslumiðlun 

með vísan til sjálfstæðis  og mögulega aukið skilvirkni og hagkvæmni. Ætla má að útgáfan 

muni auka samkeppni á greiðslumarkaði en rafkróna gæti verið óháður innviður í 

greiðsluþjónustu og undirstaða virðisaukandi þjónustu greiðsluþjónustuveitenda til 

heimila og fyrirtækja. Slíkt gæti leitt til aukinnar nýsköpunar og mögulega lækkað kostnað. 

Þá gæti útgáfa rafkrónu auðveldað Seðlabanka Íslands að bregðast við áföllum í 

fjármálakerfinu sem kunna að ógna öryggi greiðslumiðlunar og þannig aukið stöðugleika 

hennar heilt yfir. Líkt og áður greinir hefur Seðlabankinn nefnt þann möguleika að 

rafkróna gæti meðal annars virkað sem varaleið á tímum neyðar eða þegar aðrar leiðir til 

greiðslumiðlunar bresta. Slíkt myndi auka ávinning hennar en leiða má að því líkur að 

rafkróna sem varúðartæki samrýmist lögbundnum viðfangsefnum Seðlabankans 

(Seðlabanki Íslands, 2018b). 

Samhengisins vegna má nefna að í fjármálaáfallinu 2008 hefði hefðbundið reiðufé ekki 

dugað sem varaleið ef rafræn greiðslumiðlun hefði stöðvast en þá mátti verulega litlu 

muna að seðlabirgðir Seðlabankans þrytu vegna mikillar eftirspurnar. Seðlabanki Íslands 

hefur nú hafið undirbúning að frekari vinnu við mat á mögulegri rafvæðingu reiðufjár og 

sú vinna mun halda áfram næstu misserin þar sem Seðlabankinn mun meðal annars eiga 

samtöl við innlenda haghafa og samstarf við seðlabanka á hinum Norðurlöndunum. Eins 

og gefur til kynna má ætla að sænski seðlabankinn standi fremstur seðlabanka á 

Norðurlöndum í vinnu við mögulega rafvæðingu reiðufjár en þar hefur verið stofnuð 

sérstök deild sem vinnur að tæknilegri lausn fyrir útgáfu rafræns reiðufjár. Þar er einnig 

hafið útboð um tæknilega lausn fyrir tilraunaverkefni um útgáfu á rafrænu reiðufé (e-

krónu). Bankinn hefur einnig lagt fram beiðni til sænska þingsins þar sem óskað er eftir 

því að skipuð verði sérfræðinefnd sem fái það hlutverk að endurskoða hugtakið lögeyrir, 

hlutverk seðlabankafjár í rafrænu hagkerfi og hlutverk og ábyrgð bæði ríkisins og 

einkaaðila á greiðslumarkaði. Sænski seðlabankinn hefur því stigið mjög mikilvæg skref í 

áttina að rafrænni útgáfu reiðufjár (Seðlabanki Íslands, 2019).  
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5 Staða Íslands í greiðslumiðlun í samanburði við nágrannalönd  

Samhliða örri tækniþróun og nýjungum einkennist umhverfi greiðslumiðlunar af sífellt 

flóknara regluverki bæði hér á landi og í öðrum löndum. Vegna smæðar íslensks 

fjármálamarkaðar, þar sem íslenskir bankar eru mjög litlir í alþjóðlegum samanburði, 

getur reynst erfitt að ná  hagkvæmni við greiðslumiðlun á viðlíka hátt og er á stærri 

myntsvæðum. Stjórnvöld í nágrannaríkjum Íslands hafa sett skorður á notkun reiðufjár 

undanfarin ár og er hvatinn að minnka notkun þar sem það spornar. Þegar framþróun á 

Norðurlöndum er skoðuð má sjá að algengt er orðið að greiðslur fyrir 

almenningssamgöngur og smávörur af götusala séu nánast eingöngu framkvæmdar með 

snjallgreiðslum eða korti. Svíþjóð er komin hvað lengst Norðurlandanna þegar kemur að 

takmörkun á reiðufé en hins vegar hafa Danir sett takmarkanir á þess háttar greiðslur. 

Fyrirtækið MasterCard gerði könnun og kom í ljós að meira en helmingur allra íbúa 

Norðurlandanna greiða með smáforriti í snjallsímanum og eru leiðandi þegar kemur að 

snjallsímagreiðslum (Scandinavian banks are leading the way in mobile payments, 2016).  

Augljós mismunur er á Norðurlöndum og innlendum markaði, en á Norðurlöndunum 

ná smáforritin meiri útbreiðslu og eru þróaðari en hér á landi. Þegar samanburður er 

gerður milli Íslands og nágrannalandanna kemur í ljós að mismunurinn felst að mestu leyti 

í samráði bankanna og þeirri arðsemi sem hún gefur smáforritum. Í smáforritunum Swish, 

Vipps og MobilePay er boðið upp á valmöguleika á greiðslum milli einstaklinga, greiðslur 

við verslanir á netinu og ótalmargar aðrar verslanir þar sem fé er sent beint til viðtakanda, 

og er talið að þessar greiðslulausnir séu vænlegar til árangurs.  

Markaðurinn á Íslandi er ekki enn kominn nægilega langt á veg með greiðslulausnir 

sínar í smáforritum en vandinn hér á landi er mögulega sá að smágreiðsluumhverfið er 

einhæft og það skortir mjög greiðsluleiðir sem eru ekki háðar innviðum erlendu 

kortafyrirtækjanna. Útbreiðslan nægir einfaldlega ekki til þess að fólk venji sig á notkun 

snjallsímans í stað seðlaveskisins. Fólk hér á landi virðist ekki vera að tileinka sér notkun 

smáforrita og er ekki komið langt í að tileinka sér notkun þeirra, heldur notar frekar 

greiðslukortin. Þrátt fyrir það virðist viðhorf fólks ekki vera neikvætt þegar kemur að 

smáforritum og gætu þau orðið algengari í framtíðinni. Á hinum Norðurlöndunum eru 

ýmist til staðar sjálfstæðir innlendir kortainnviðir eða vinsæl smáforrit sem tengjast beint 
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við innlánsreikninga í bönkum. Slíkt smáforrit er í þróun hjá Reiknistofu bankanna, sem er 

beintengt við bankareikning og nýtir sameiginlega innviði íslenska bankakerfisins til þess 

að vinna úr greiðslum. Eins og komið hefur fram eru ráðandi smáforrit á Norðurlöndunum 

sem hafa komið nægilega snemma fram til að ná stærðarhagkvæmni og ákveðnu mótvægi 

við alþjóðlega tæknirisa á borð við Apple, Google og Amazon, sem gætu á skömmum tíma 

öðlast verulega markaðshlutdeild í greiðslumiðlun, enda þekkt fyrirtæki með gríðarlegan 

fjölda neytenda. Það liggur enginn vafi á að breytingar eru framundan í greiðslumiðlun 

um allan heim vegna PSD2. Í því sambandi hefur Seðlabankinn skoðað útgáfu sérstakrar 

rafkrónu, sem yrði alfarið undir stjórn bankans (Seðlabanki Íslands, 2019). 

Enn hefur enginn seðlabanki skipt út tilskipunarpeningum fyrir rafeyri en samt sem 

áður hafa nokkrir bankar gefið í skyn að þeir stefni á útgáfu þeirra. Englandsbanki er 

líklegast kominn lengst en hann hefur sagst stefna á útgáfu rafeyris sem kemur til með að 

heita RS-coin. Sambærilegar hugmyndir hafa verið uppi hjá sænska og kínverska 

seðlabankanum og má því búast við að aðeins tímaspursmál sé hvenær rafeyrir, byggður 

á bálkakeðjutækni og á tilskipunarpeningum, verði tekinn í notkun (Camera, 2017).  

5.1 Framtíðarspá 

Greinilegt er að breytingar eru framundan í greiðslumiðlum um allan heim vegna 

PSD2.Þegar horft er til framtíðar eru líkur á að dragi úr magni hefðbundins reiðufjár, 

a.m.k. í smágreiðsluviðskiptum og þá helst í Svíþjóð og Rússlandi (Seðlabanki Íslands, 

2018a). Ef þróun smáforrita er skoðuð, og öryggið og skilvirknin sem þeim fylgja, má draga 

þá ályktun að líklegt sé að greiðslur með smáforriti eigi eftir að taka við af greiðslukortum 

sem aðalgreiðslumöguleiki í framtíðinni. Framtíðarmöguleikar með bálkakeðjutækni geta 

gegnt gríðarlega stóru hlutverki í framtíðinni sem tæknin á bakvið framtíðargreiðslumiðil, 

þrátt fyrir að þær tegundir rafeyris sem þekkjast í dag búi yfir ýmiss konar ókostum. 

Mögulegt er að rafrænir miðlar, eins og rafkróna, verði gefnir út af seðlabanka hérlendis 

og muni í framtíðinni geta boðið upp á þægindi sem svipa til þeirra sem þekkjast í dag í 

rafrænni smágreiðslumiðlun.  

Erfitt er að greina frá með nákvæmum hætti hvernig framtíðin mun verða en nokkuð 

ljóst er að tækni og þjónusta í fjármálum muni leiða til þess að fjármálaþjónusta heldur 

áfram að færast á netið og í símana sem sífellt eru að og taka að sér stærri og mikilvægara 

https://kvitt.is/
https://www.sedlabanki.is/library/Skraarsafn/Serrit/Serrit_nr_12
https://www.sedlabanki.is/library/Skraarsafn/Serrit/Serrit_nr_12
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hlutverk. Stærsta breytingin er sennilega sú að nú geta flestir snjallsímanotendur nýtt sér 

hann til að greiða fyrir vörur og þjónustu en sífellt fleiri snjallsímar eru farnir að bjóða upp 

á lausnir af þessu tagi. Að öllum líkindum líður ekki á löngu þar til símar, snjallúr og annars 

konar snjalltæki verða algengasta greiðsluleiðin þegar greiða þarf fyrir vörur og þjónustu, 

sem mun hafa það í för með sér að greiðslukortin sem við höfum verið að nota í mörg ár 

verða minna sýnileg. Snjallsíminn er orðinn einn helsti hluti í lífi fólks og sú stoð sem fólk 

notar til að tengja sig umheiminum. Hugsanlega má gera ráð fyrir í náinni framtíð að 

þróun nýrrar tækni og þjónustu muni leiða til þess að erfitt verði fyrir fólk að horfa fram 

hjá símanum, en hver svo sem framtíðin verður virðist snjallsíminn vera kominn í fremstu 

röð og ná árangri á sviði tækninnar. Hann verður því sennilega miðpunktur framfara 

næstu árin á þessu sviði.  

Reikna má með því að með þeirri þróun sem kemur með fjártækni í greiðslumiðlun sé 

líklegt að tæknirisar sjái sér hag í að nýta sér aðstöðu sína og komu á markaðinn. Geta 

þessi fyrirtæki á tækni- og samfélagsmarkaði aflað sér vinsælda meðal almennings með 

því að bjóða öruggar og einfaldar greiðsluleiðir. Með innkomu ApplePay, GooglePay, 

AliPay og annarra sambærilegra fyrirtækja á fjármálamarkaðinn eru allar líkur á því að þau 

muni taki fram úr greiðslukerfunum sem til staðar eru á þessari stundu. 
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6 Lokaorð 

Lagabreytingar, markaðsþróun og ný tækni stuðla að nýjungum og breytingum á 

vettvangi greiðslumiðlunar og margt sem bendir til þess að þessi þróun muni halda áfram 

á komandi árum þó erfitt sé að segja um hvernig framtíðin muni lítur út. Breytingarnar 

sem við stöndum frammi fyrir hafa í för með sér fjölbreyttar leiðir til greiðslumiðlunar en 

nokkrar nýjar leiðir hafa verið teknar í noktun. Ein stærsta breytingin er sennilega sú að 

nú geta flestir snjallsímanotendur greitt fyrir vöru og þjónustu með símanum. Svo virðist 

sem snjallsíminn sé fremstur í flokki í tækninni og mun hann sennilega vera miðpunktur 

framfara næstu árin. Reikna má með því að símar, snjallúr og önnur snjalltæki verði 

fljótlega algengasta leiðin til að greiða fyrir vörur og þjónustu og að kortin sem hafa fylgt 

okkur undanfarin ár muni sjást minna á komandi árum. Það lítur út fyrir að hefðbundið 

reiðufé muni verða til staðar í einhverjum mæli næstu ár en margt bendir til þess að það 

muni fara minnkandi. Það mun með öllum líkindum koma mest fram á sviði 

smágreiðsluviðskipta í Svíþjóð og Rússlandi.  

Aukning greiðslna á netinu er kjörið tækifæri fyrir stór fyrirtæki á tækni- og 

samfélagsmarkaði sem munu ná talsverðum vinsældum meðal viðskiptavini með því að 

bjóða upp á öruggar og einfaldar greiðsluleiðir. Bankar á Íslandi eru frekar litlir til 

samaburðar við banka á alþjóðlegum vettvangi og getur því reynst erfiðara að ná 

sambærilegri hagkvæmni við greiðslumiðlun en á stærrri myntsvæðum. Smæð íslensks 

fjármálamarkaðar setur því vissar skorður.  

Á Íslandi er markaðurinn ekki kominn nógu langt með greiðslulausnir sínar en vandinn 

er sennilega sá að smágreiðsluumhverfið er talið einhæft og skortir greiðsluleiðir sem ekki 

eru háðar innviðum erlendu kortakerfanna. Auk þess er útbreiðsla lausnanna ekki 

nægjanlega mikil og það veldur því að aðilar temja sér að taka upp seðlaveskið í stað 

snjallsíma, en það lítur út fyrir að mikill áhugi sé meðal fólks á tækninýjungum sem hafa 

komið hér á landi þrátt fyrir að fólk virðist taka sér lengri tíma til að byrja að nota þær. 

Þegar staða íslands er skoðuð í samanburði við önnur lönd má sjá að nágrannaríkin hafa 

yfirhöndina þegar kemur að innleiðingu nýrrar tækni í greiðslumiðlun. Mismunurinn á 

innlendum markaði og Norðurlöndunum er að þau smáforrit sem notuð eru til að 

framkvæma greiðslur eru útbreiddar og þróaðari á Norðurlöndunum, en mismunurinn 
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felst samt sem áður aðallega í samráði bankanna og þeim ávinningi sem það hefur fyrir 

smáforritin. Í könnun sem MasterCard framkvæmdi nýlega kemur fram að Norðurlöndin 

séu fremst í flokki þegar kemur að snjallsímagreiðslum. Samkvæmt niðurstöðum notar 

meira en helmingur allra íbúa þar snjallsíma þegar greitt er fyrir vörur og þjónustu.  

Rætt hefur verið um möglega útgáfu rafræns reiðufjár, sem er rafeyrir byggður á 

bálkakeðjutækni, sem yrði gefinn út af seðlabönkunum. Enn er óvissa um áhrif rafeyris á 

hagkerfið en enginn bankanna hefur hafið útgáfu né væntanlega útgáfu á slíku reiðufé. 

Lítur því út fyrir að útgáfa rafeyris verði ekki á næstunni og er enn mörgu ósvarað hvað 

varðar slíka útgáfu. Næstu ár má búast við mörgum tegundum nýrra greiðslumiðla á 

markað og breytingum sem felast í nýju greiðsluþjónustutilskipuninni, PSD2. Með 

tilskipuninn má búast við að fjármálafyrirtæki standi sterkar hér á landi með öruggari, 

hagkvæmari og einfaldari greiðsluleið.
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