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Útdráttur	

Evrópskur	fjármálamarkaður	er	fljótur	að	breytast	með	nýjum	þörfum	neytenda	og	mikilli	

þróun	 í	 fjármálaþjónustu	og	 greiðslumiðlun.	Nýjar	 tilskipanir	hafa	 verið	 samþykktar	 til	

þess	 að	 mæta	 þessari	 þróun	 en	 þær	 ýta	 einnig	 undir	 hana.	 Árið	 2015	 kynnti	

Evrópusambandið	nýja	tilskipun	um	greiðsluþjónustu	sem	ber	nafnið	PSD2.		

Tilgangur	 rannsóknarinnar	 er	 að	 skoða	 þau	 áhrif	 sem	 innleiðing	 PSD2	mun	 hafa	 á	

samkeppnishæfni	 bankanna	 hérlendis.	 Jafnframt	 er	 rannsakað	 kosti	 og	 ókosti	 sem	

tilskipunin	hefur	í	för	með	sér.	Framkvæmd	var	eigindleg	rannsókn	þar	sem	rætt	var	við	8	

mismunandi	 aðila	 sem	 starfa	 hjá	 fyrirtæki	 eða	 stofnun	 sem	 PSD2	 hefur	 haft	 áhrif	 á.	

Viðtölin	 voru	 hálfopin	 þar	 sem	 að	 viðmælendur	 höfðu	 tækifæri	 á	 að	 koma	 sínum	

skoðunum	á	framfæri	án	nokkurrar	hindrunar.		

Helstu	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 eru	 að	 PSD2	 mun	 hafa	 lítil	 áhrif	 á	

samkeppnishæfni	íslensku	bankanna	þar	sem	ólíklegt	er	að	nýjar	greiðslulausnir	muni	líta	

dagsins	 ljós	 á	 næstu	 árum.	 Helstu	 áhrifin	 eru	 að	 hugmyndafræði	 og	 viðskiptamódel	

bankanna	 mun	 breytast,	 gæði	 og	 framboð	 fjármálaþjónustna	 mun	 aukast,	 nýjar	 og	

hagkvæmar	greiðslulausnir	munu	myndast	til	lengri	tíma	litið	og	samkeppnin	mun	aukast	

örlítið.		

Niðurstöðurnar	 segja	 til	 um	 að	 PSD2	 muni	 leiða	 af	 sér	 fleiri	 tækifæri	 heldur	 en	

vandræði	 fyrir	 bankanna	 og	 kostirnir	 verða	 fleiri	 en	 gallarnir.	 Helstu	 ábatarnir	 eru	 að	

bankarnir	 geta	 hagnýtt	 greiðsluupplýsingar	 neytenda	 við	 að	 bjóða	 upp	 á	 betri	

fjármálaþjónustu	eða	bæta	nýjum	eiginleikum	við	núverandi	vörur.	Að	auki	eru	bankarnir	

loksins	að	komast	í	nýtt	tækniumhverfi	þar	sem	þeir	eru	fljótari	að	bregðast	við	og	geta	

boðið	 upp	 á	 snjallari	 vörur	 og	 þjónustu.	 Þá	 mun	 öryggi	 neytenda	 einnig	 aukast.	

Niðurstöðurnar	benda	 til	 þess	 að	helsti	 ókosturinn	er	hversu	 stórt	og	þungt	 regluverk	

þetta	er	og	hversu	langan	tíma	það	muni	taka	bankanna	að	uppfæra	tæknilega	umgjörð	

sína	til	þess	að	standast	kröfur	PSD2.	Þá	er	dýrt	að	aðlagast	opnu	bankakerfi	og	það	getur		

verið	slæmt	fyrir	bankanna	ef	þeir	eru	ekki	aðgengilegir	og	opnir	fyrir	því	að	taka	þátt	í	

þessari	tæknilegu	vegferð.	
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1 Inngangur		

Bankar	hafa	hingað	til	verið	þeir	umsvifamestu	í	greiðsluþjónustu	hér	á	landi.	Með	aukinni	

tækniþróun	og	nýjungum	í	greiðslumiðlun	hafa	nýir	markaðsaðilar	komið	inn	á	markaðinn	

með	nýjar	greiðslulausnir	og	samkeppnin	hefur	aukist.	Þróunin	hefur	gert	það	að	verkum	

að	laga-	og	regluverk	hefur	breyst	í	samræmi	við	tækniþróunina,	kringumstæður	breytast	

og	nýjar	ógnir	myndast	(Seðlabanki	Íslands,	2017).	

	 Fjártækni	 (e.	 FinTech)	 vísar	 til	 þeirrar	 tækni	 sem	 leitast	 við	 að	 veita	 nýjar	

greiðslulausnir	 og	 fjármálaþjónustur.	 Tilgangur	 þess	 er	 m.a.	 að	 endurbæta	 núverandi	

lausnir	 neytenda	 og	 bæta	 gæði	 fjármálaþjónustna.	 Fjármálamarkaðurinn	 er	 að	 þróast	

hratt	með	 auknum	 kröfum	 neytenda	 og	 nýrri	 tækni	 sem	 eiga	 rætur	 sínar	 að	 rekja	 til	

fjártæknifyrirtækja.	 Neytendur	 kjósa	 að	 nýta	 sér	 rafrænar	 greiðslulausnir	 og	 ný	

greiðsluforrit	hafa	litið	dagsins	ljós	í	auknum	mæli.	Með	tilkomu	fjártæknifyrirtækja	hefur	

framboð	á	fjármálaþjónustu	aukist	og	orðið	fjölbreyttara,	þar	á	meðal	hefur	samkeppni	á	

greiðslumörkuðum	út	um	allan	heim	stigmagnast.	Þörfin	fyrir	nýjum	fjármálalausnum	og	

þjónustu	er	sífellt	að	aukast	og	tækniþróunin	í	bankageiranum	gengur	hratt	fyrir	sig.	Því	

er	 nauðsynlegt	 að	 bankarnir	 taki	 þátt	 í	 þróuninni	 ef	 þeir	 vilja	 ekki	 dragast	 aftur	 úr	

samkeppninni	(Gomber,	Koch	og	Siering,	2017).	Það	er	mikilvægt	að	laga-	og	regluverk	

séu	í	samræmi	við	þróunina	og	í	kjölfarið	tilkynnti	Evrópusambandið	(ESB)	nýja	tilskipun	

um	greiðsluþjónustu	árið	2015	 sem	ber	nafnið	PSD2	 (e.	The	 revised	Payment	 Services	

Directive).		

	 Tilskipunin	 stuðlar	 að	 samþættari	 og	 skilvirkari	 evrópskum	 greiðslumarkaði.	

Meginmarkmið	 PSD2	 eru	 að	 gera	 greiðslur	 öruggari,	 auka	 vernd	 neytenda,	 ýta	 undir	

samkeppni	 og	 tryggja	 að	 öll	 aðildarríki	 ESB	 fylgi	 sama	 regluverki.	 Jafnframt	 munu	

uppfærðu	reglurnar	auðvelda	nýsköpun	og	skilvirkni	á	netgreiðslumarkaði	ESB	(European	

Commission,	2019).	PSD2	var	kynnt	af	ESB	í	 lok	ársins	2015	en	tilskipunin	tók	þá	við	af	

forvera	sínum,	PSD1.	PSD2	tilskipunin	var	hins	vegar	ekki	tekin	í	gildi	fyrr	en	árið	2018	en	

þá	þurftu	öll	aðildarríki	ESB	að	vera	búin	að	innleiða	tilskipunina	og	aðlaga	sín	lög	að	þeim	

ákvæðum	 sem	koma	 fram	 í	 tilskipuninni.	 Ísland	 er	 ekki	 aðildarríki	 ESB	heldur	 tilheyrir	

einungis	Evrópska	efnahagssvæðinu	(EES)	sem	gerði	það	að	verkum	að	Ísland	þurfti	ekki	

að	vera	búið	að	innleiða	PSD2	fyrr	en	13.	júní	2021	(Fjármálaeftirlitið,	e.d.-b).	Bankarnir	
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hér	á	landi	þurftu	hins	vegar	ekki	að	vera	búnir	að	veita	þriðju	aðilum	aðgang	að	sínum	

upplýsingum	fyrr	en	1.	maí	2022.	Stærsta	breytingin	sem	tilskipunin	mun	hafa	í	för	með	

sér	er	sú	að	nú	eru	fjármálastofnanir	skyldugar	til	þess	að	veita	fjártæknifyrirtækjum	og	

þriðju	aðilum	aðgengi	að	fjárhagsupplýsingum	og	innlánsreikningum	viðskiptavina	sinna	

gegn	 samþykki	 viðkomandi	 viðskiptavina	 (Fjármálaeftirlitið,	 e.d.-a.).	 Fjártæknifyrirtæki	

geta	 nýtt	 sér	 þessar	 upplýsingar	 til	 þess	 að	 bjóða	 upp	 á	 nýjar	 greiðslulausnir	 og	

fjármálaþjónustur	 sem	bankarnir	hafa	hingað	 til	 einir	boðið	upp	á	og	þetta	getur	haft	

umtalsverð	áhrif	á	starfsemi	bankanna.		

1.1 Samsetning	ritgerðar		
Ritgerðin	er	í	heildina	tíu	kaflar.	Annar	kafli	ritgerðarinnar	fjallar	um	bankastarfsemina	á	

Íslandi	 og	 þróun	 á	 fjármálalíkönum	 bankanna.	 Í	 þriðja	 kafla	 verður	 greiðslumiðlun	

skilgreind	og	farið	verður	yfir	helstu	greiðslumiðla	sem	eru	notaðir	á	Íslandi.	Í	fjórða	kafla	

verður	fjallað	um	fjártækni,	fjártæknifyrirtæki	og	samband	þeirra	við	bankanna	þar	sem	

rætt	verður	nánar	um	velgengni	fjártæknifyrirtækja	og	ástæður	fyrir	því	að	slík	fyrirtæki	

hafa	náð	miklum	umsvifum	undanfarin	ár.	Fimmti	kafli	fjallar	um	opna	bankaumhverfið	

(e.	Open	banking)	þar	sem	opnun	bankanna	og	þær	áskoranir	sem	bankarnir	munu	mæta	

í	þessari	þróun	verður	skilgreint.	Jafnframt	verður	rætt	nánar	um	API	forritaskil	og	þann	

ávinning	sem	bankarnir	munu	hljóta	við	notkun	á	slíkri	tækni.	Í	sjötta	kafla	verður	rætt	

ítarlega	um	PSD2	tilskipunina	og	þau	áhrif	og	breytingar	sem	hún	hefur	í	för	með	sér.	Að	

auki	verður	rætt	örlítið	um	PSD1	ásamt	persónuverndarreglugerð	Evrópusambandins.	Í	

sjöunda	kafla	verður	fjallað	um	erlendar	rannsóknir	á	PSD2	og	áhrif	þess	á	bankanna	og	

neytendur.	 Aðferðarfræðin	 verður	 kynnt	 í	 áttunda	 kafla	 en	 þar	 verður	 farið	 yfir	

rannsóknarefni	ritgerðarinnar,	ásamt	því	verður	rannsóknaraðferðin	skilgreind	nánar	en	

rannsóknin	er	eigindleg	og	átta	viðmælendur	voru	fengnir	í	hálfopin	viðtöl.	Í	níunda	kafla	

koma	niðurstöður	rannsóknarinnar	fram,	en	markmið	rannsóknarinnar	er	að	kanna	þau	

áhrif	 sem	 innleiðing	 PSD2	 hér	 á	 landi	 getur	 haft	 á	 starfsemi	 og	 samkeppnishæfni	

bankanna.	Jafnframt	verður	farið	yfir	þá	kosti	og	ókosti	sem	fylgja	tilskipuninni	en	leitast	

var	eftir	svörum	við	neðangreindum	rannsóknarspurningum:		

	

- Hvaða	áhrif	mun	PSD2	hafa	á	samkeppnishæfni	bankanna	hérlendis?	

- Hverjir	eru	ábatar	og	fylgikvillar	við	innleiðingu	PSD2?	
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Að	lokum	verður	umræða	í	tíunda	kafla	þar	sem	að	dregnar	eru	saman	niðurstöður	

rannsóknarinnar.	 Þá	 verður	 rætt	 um	 framtíðarhorfur	 og	 stefnur	 bankanna	 og	 að	

lokum	verða	lagðar	fram	tillögur	að	frekari	rannsóknum.		
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2 Bankastarfsemin	á	Íslandi	

Í	þessum	kafla	verður	fjallað	um	bankastarfsemina	á	Íslandi.	Farið	verður	yfir	þróunina	á	

fjármálalíkönum	 og	 hefðbundna	 bankastarfsemi.	 Auk	 þess	 verður	 rætt	 um	 núverandi	

markaðsaðila	 og	 samkeppnina	 sem	 ríkir	 þeirra	 á	 milli.	 Það	 eru	 fáir	 viðskiptabankar	 á	

markaðnum	 sem	 leiðir	 til	 þess	 að	 samkeppnin	 er	 fremur	 lítil.	 Hins	 vegar	 hefur	 hröð	

tækniþróun	orðið	til	þess	að	samkeppnislandslagið	hefur	breyst	á	milli	ára.	

2.1 Þróun	fjármálalíkana		
Til	 þess	 að	 geta	 áttað	 sig	betur	 á	því	 hvernig	 tilkoma	PSD2	mun	og	hefur	haft	 áhrif	 á	

bankanna,	þá	er	mikilvægt	að	skoða	hvernig	fjármálalíkönin	hafa	þróast	í	gegnum	tíðina	

ásamt	tilganginum	á	bak	við	fjármálamilliliði	(e.	Financial	intermediaries)	og	tilvist	þeirra	

á	fjármálamörkuðum.	Bankarnir	hafa	í	langan	tíma	spilað	stórt	hlutverk	í	samfélaginu	og	

fjármálakerfinu.	 Nýjar	 reglugerðir	 og	mikil	 tækniþróun	 hefur	 hins	 vegar	 valdið	 því	 að	

bankageirinn	 er	 undir	 töluverðu	 álagi,	 þá	 sérstaklega	 í	 dag.	 Þróunin	 á	 fjártækni	 (e.	

FinTech)	 getur	 verið	 tákn	 um	 þróun	 á	 nýjum	 fjármálalíkönum	 þar	 sem	 að	 hinir	 ýmsu	

eiginleikar	 bankanna	 eru	 gerðir	 stafrænir	 og	 þeim	 er	 að	 hluta	 til	 skipt	 út	 sem	

fjármálamillilið	 (Corporate	 finance	 institute,	 e.d.).	 Rætt	 verður	 nánar	 um	 fjögur	

mismunandi	fjármálalíkön	og	þróunina	sem	hefur	átt	sér	stað	í	gegnum	tíðina.		

2.1.1 Bein	fjármögnun	

Eitt	af	fyrstu	fjármálalíkönunum	er	bein	fjármögnun	(e.	Direct	finance).	Eins	og	sýnt	er	á	

mynd	 1	 þá	 kallast	 það	 bein	 fjármögnun	 þegar	 lántakendur	 fá	 lánað	 fé	 beint	 af	

lánveitendum/fjármálamarkaði	 án	 þess	 að	 nýta	 sér	 þjónustu	 þriðja	 aðila,	 þ.e.	

fjármálamillilið	(Agarwal,	P.	2022).		
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Mynd	1:	Bein	fjármögnun	

	

Ein	helsta	hindrunin	 í	þessu	 fyrirkomulagi	er	að	 finna	viðeigandi	samningsaðila.	

Leitunar-	og	pörunartímabilið	getur	tekið	töluverðan	tíma	og	mikla	fyrirhöfn	sem	leiðir	til	

aukins	viðskiptakostnaðar.	 Í	 fjármálaviðskiptum	getur	ósamræmi	 í	upplýsingum	átt	sér	

stað	þegar	annar	samningsaðilinn	býr	yfir	meiri	upplýsingum	en	hinn.	Þessi	samningsaðili	

er	því	 í	betri	aðstöðu	til	þess	að	taka	vel	upplýstar	ákvarðanir.	Flestir	 lántakendur	sem	

nota	beina	fjármögnun	gera	það	fyrst	og	fremst	til	þess	að	forðast	of	háa	vexti	sem	fylgja	

óbeinum	lánveitingum,	til	dæmis	þegar	tekið	er	lán	hjá	banka	(Lewis,	Rogalski	og	Seward,	

1997).		

2.1.2 Hefðbundið	fjármálamarkaðslíkan	

Í	 hefðbundnu	 fjármálamarkaðslíkani	 (e.	 Traditional	 financial	 markets	 model)	 er	

markaðstorg	sem	sameinar	aðila	sem	annars	myndu	ekki	vita	af	hvor	öðrum.	Í	þessu	líkani	

er	 sýnilegur	 viðskiptakostnaður	 (e.	 Visible	 transaction	 cost),	 sem	 fylgir	 því	 að	 velja	

viðeigandi	 samningsaðila,	 lágmarkaður.	 Líkt	 og	 sést	 á	 mynd	 2	 þá	 tengir	

fjármálamarkaðurinn	einstaklinga	sem	þurfa	fjármagn	við	þá	sem	eiga	peninga	og	gerir	

því	 fjármagninu	 kleift	 að	 flæða	 þangað	 sem	 mest	 þörf	 er	 á	 (Hartmann,	 Heider,	

Papaioannou	og	Duca,	2007).		

Mynd	2:	Hefðbundið	fjármálamarkaðslíkan	
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Þó	 svo	 að	 þetta	 líkan	 dragi	 úr	 sýnilegum	 viðskiptakostnaði	 þá	 er	

viðskiptakostnaður	 enn	 til	 á	 öllum	 fjármálamörkuðum.	 Viðskiptakostnaður	 er	 allur	 sá	

kostnaður	sem	felst	 í	þátttöku	á	markaði.	Viðskiptakostnaður	felur	m.a.	 í	sér	 leitar-	og	

upplýsingakostnað	 (e.	 Search	 and	 information	 cost),	 samningskostnað	 (e.	 Bargaining	

cost)	og	löggæslu-	og	aðfararkostnað	(e.	Policing	and	enforcement	cost).	Mismunurinn	á	

fjármagninu	sem	aflað	er	af	innlánum	og	veðhlutfallinu	sem	greitt	er	fyrir	lán	kemur	fram	

sem	viðskiptakostnaður	á	lánamarkaði.	(Hartmann,	Heider,	Papaioannou	og	Duca,	2007).		

2.1.3 Hefðbundið	bankalíkan	
Þriðja	 fjármálalíkanið	 er	 hefðbundið	 bankalíkan	 (e.	 Traditional	 banking	 model).	

Fjármálamarkaðurinn	er	ekki	fullkomið	tæki	til	þess	að	stjórna	hagkerfinu	vegna	þess	að	

hann	getur	ekki	verið	alls	staðar	í	einu	og	úthlutað	öllum	auðlindir	á	eigin	spýtur.	Þegar	

að	viðskipti,	sem	eru	skipulögð	í	gegnum	fjármálamarkað,	eru	of	kostnaðarsöm	þá	geta	

fjármálamilliliðir	eins	og	bankar	tekið	yfir	hluta	af	starfseminni.	Bankar	eru	því	kynntir	til	

leiks	til	þess	að	m.a.	tengja	saman	lánveitendur	og	lántakendur.	Bankarnir	auðvelda	ferlið	

við	að	bera	kennsl	á	 réttan	samningsaðila	og	gera	það	betur	en	 fjármálamarkaðurinn.	

Þetta	er	vegna	þess	að	bankarnir	hafa	stóran	viðskiptamannahóp	sem	leiðir	til	þess	að	

það	er	ódýrara	 fyrir	 lántakanda	að	 finna	réttan	banka	þar	sem	fjölmargir	 lánveitendur	

hafa	 lagt	 inn	 fé	 sitt	 í	 stað	 þess	 að	 finna	 einn	 réttan	 lánveitanda.	 Það	 getur	 verið	

kostnaðarsamt	að	eyða	miklum	tíma	í	að	finna	réttan	lánveitanda	og	samningsgerð	en	

þetta	 fyrirkomulag	 lágmarkar	 þann	 kostnað.	 Ferlið	 við	 að	 fá	 lánaða	 fjármuni	 á	

fjármálamarkaði	í	gegnum	fjármálamillilið	er	skilgreint	sem	óbein	fjármögnun	(e.	Indirect	

financing)	sem	sjá	má	á	mynd	3	(Chiorazzo,	D’Apice,	DeYoung	og	Morelli,	2018).		

Mynd	3:	Hefðbundið	bankalíkan	

	

Lánveitendur	leggja	inn	peningana	sína	í	bankann	og	bankinn	greiðir	þeim	vexti	í	

staðinn.	Fjármagnið	sem	er	lagt	inn	í	bankann	er	einnig	lánað	út	til	lántakenda	bankans	

sem	greiða	vexti	í	skiptum	fyrir	þessa	þjónustu.	Bankar	búa	yfir	sérfræðiþekkingu	og	miklu	
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fjármagni	 sem	 gerir	 þeim	 kleift	 að	 greina	 lánshæfi	 lánstakanda	 og	 skima	 arðbæra	

lánsumsækjendur	 og	 fjárfestingarverkefni.	 Bankar	 geta	m.a.	 fjárfest	 í	 tækni	 sem	 leyfir	

þeim	 að	 stjórna	 lánshæfismati	 og	 lánshæfismatssögu,	 þeir	 geta	 beðið	 um	 tryggingar,	

ráðið	lánastofnun	til	þess	að	miðla	upplýsingum	og	fylgjast	með	lántakendum.	Allar	þessar	

aðgerðir	munu	hjálpa	lánveitendum	að	safna	upplýsingum	um	hugsanlega	lántakendur	

og	draga	þar	af	leiðandi	úr	ósamhverfum	upplýsingum	(Chiorazzo,	D’Apice,	DeYoung	og	

Morelli,	2018).		

2.1.4 Fjártækni	
Síðasta	og	jafnframt	nýjasta	fjármálalíkanið	er	fjártækni	(e.	FinTech).	Þó	svo	að	bankarnir	

bæti	 skilvirkni	 fjármálamarkaðarins	 þá	 er	 framtíð	 þeirra	 enn	 í	 hættu.	 Samþætting	

upplýsingatækni,	 gagna	 og	 nákvæmari	 greiningar	 eru	 lykilinntök	 í	 bankaþjónustu	

nútímans	sem	gerir	fjártækniþjónustu	kleift	að	auka	arðsemi	sína	umfram	getu	bankanna.	

Slík	 þjónusta	 getur	 þjónað	 sama	 hlutverki	 og	 fjármálamilliliðir	 en	með	 lægri	 kostnaði.	

Fjártækni	snýst	um	að	nota	tækni	til	þess	að	bæta	og	efla	starfsemi	fjármálamarkaða	og	

fjármálamilliliða.	Fjármálaþjónustan	er	stafræn	í	gegnum	farsímaveski	(e.	Mobile	wallets),	

greiðsluforrit,	 útlánavettvang	 á	 netinu	 o.s.frv.	 Þessar	 fjártækniþjónustur	 eru	 ekki	

einfaldar	 endurbætur	 á	 bankaþjónustu	 heldur	 eiga	 þær	 að	 taka	 við	 og	 skipta	 út	

bankaþjónustunum.	P2P	(e.	Peer-to-Peer)	lánamarkaðir	eru	til	dæmis	hannaðir	til	að	leyfa	

lántakendum	 og	 lánveitendum	 að	 eiga	 samskipti	 á	 netinu	 án	 þess	 að	 bankarnir	 séu	

milliliðir,	sem	má	sjá	á	mynd	4	(Boot,	Hoffmann,	Laeven	og	Ratnovski,	2020).	

Mynd	4:	Fjártækni	
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Internetið	 gerir	 samningsaðilum	 kleift	 að	 vera	 í	 beinum	 samskiptum	 sem	 líkist	

hefðbundnu	 fjármálamarkaðslíkani.	 Ein	 helsta	 áskorunin	 í	 fjármálamarkaðslíkaninu	 er	

hins	 vegar	 mikill	 sýnilegur	 og	 ósýnilegur	 viðskiptakostnaður.	 Þessi	 ófullkomleiki	 á	

fjármálamarkaði	 var	 síðan	 leiðréttur	 með	 tilkomu	 bankanna.	 Með	 því	 að	 skipta	

bönkunum	að	hluta	til	út	fyrir	internetið	í	fjártæknilíkaninu	eykst	skilvirkni	markaðarins	í	

auknum	mæli,	þar	sem	það	dregur	töluvert	úr	viðskiptakostnaði	(Boot,	Hoffmann,	Laeven	

og	Ratnovski,	2020).	Nánar	verður	rætt	um	fjártækni	í	kafla	4.		

2.2 Hefðbundin	bankastarfsemi		
Bankar	 eru	mikilvægur	hópur	 fjármálastofnana	 sem	 starfa	 sem	milliliðir	 á	milli	 ýmissa	

aðila	 innan	 hagkerfisins	 og	 sinna	 mikilvægu	 hlutverki	 við	 að	 tryggja	 vel	 starfhæft	

fjármálakerfi	og	ýta	undir	hagvöxt.	Meginhlutverk	bankanna	felst	í	miðlun	á	peningum,	

verðbréfaviðskiptum,	geymslu	og	ávöxtun	fjár,	útlánaþjónustu,	greiðslumiðlun	og	annarri	

þjónustu	sem	er	í	tengslum	við	slík	viðskipti,	sbr.	1.	mgr.	20.	gr.	laga	um	fjármálafyrirtæki	

nr.	161/2002.		

	 Bankarnir	afla	sér	tekna	m.a.	með	því	að	veita	útlán	og	afla	vaxtatekna	af	þeim	

lánum.	Fjárhæðin	sem	bankar	afla	ræðst	af	bilinu	á	milli	þeirra	vaxta	sem	þeir	greiða	af	

innlánum	og	vaxtanna	sem	fást	af	útlánum,	sem	er	betur	þekkt	sem	hreinar	vaxtatekjur	

(e.	 Net	 interest	 income).	 Bankarnir	 geta	 gefið	 út	 mismunandi	 lán	 sem	 eru	 m.a.	

húsnæðislán,	 bílalán,	 viðskiptalán	 og	 persónuleg	 lán.	 Innlán	 viðskiptavina,	 svo	 sem	

tékkareikningar	 og	 sparireikningar	 veita	 bönkunum	 fjármagn	 sem	 þeir	 geta	 lánað	 út.	

Viðskiptavinir	sem	leggja	fjármagn	inn	á	þessa	reikninga	eru	í	raun	að	lána	bankanum	og	

fá	 greidda	 vexti	 af	 þessum	 innlánum.	 Til	 viðbótar	 við	 vextina	 sem	 bankarnir	 græða	 á	

útlánum	 sínum,	 þá	 geta	 þeir	 einnig	 aflað	 sér	 tekna	með	 þjónustugjöldum	 og	 annarri	

bankaþjónustu.	 Önnur	 bankaþjónusta	 felur	 m.a.	 í	 sér	 veitingu	 bankaábyrgðar	 fyrir	

lántakendur,	 geymslu	 og	 umsjón	 á	 verðmætum	 og	 umbreytingu	 verðbréfa.	 Bankarnir	

veita	einnig	viðskiptavinum	sínum	ráðgjöf	við	ýmis	 fjárhagsmál	 (Finance	Management,	

e.d.).		

	 Í	ljósi	þess	hversu	mikilvægir	bankarnir	eru	fyrir	fjármálastöðugleikan	í	hagkerfinu	

þá	hafa	þeir	verið	háðir	þungum	reglum	frá	yfirvöldum	í	gegnum	tíðina	sem	hefur	leitt	til	

þess	að	bankar	hafa	fjárfest	umtalsvert	í	þeim	tilgangi	að	uppfylla	reglurnar.	Þetta	mun	

skapa	 skilvirka	 notkun	 og	 úthlutun	 á	 auðlindum,	 auk	 þess	 skapar	 þetta	 umhverfi	 sem	
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styður	við	trausta	og	skynsama	banka	og	dregur	úr	of	mikilli	áhættutöku.	Ekki	er	hægt	að	

ætlast	 til	 þess	 að	 innstæðueigendur	 og	 fjárfestar	 meti	 áhættusemi	 hjá	 þeim	

fjármálastofnunum	sem	þeir	geyma	peninga	sína	hjá	en	reglugerðir	geta	að	miklu	leyti	

verndað	 þá	með	 sameiginlegum	 reglum	 sem	 stofnanirnar	 þurfa	 að	 fylgja	 (Seðlabanki	

Íslands,	2021).	

	 Viðskiptamódel	 bankanna	 leggur	 áherslu	 á	 að	 mæta	 hversdagslegum	 þörfum	

viðskiptavina.	 Eftirspurn	 eftir	 bankaþjónustu	 hefur	 í	 gegnum	 tíðina	 verið	 tiltölulega	

fyrirsjáanleg	á	flestum	mörkuðum	og	bankar	hafa	að	miklu	leyti	stefnt	að	því	að	bjóða	upp	

á	staðlaða	þjónustu.	Skipulagsuppbygging	og	stjórnsýsla	 í	bankageiranum	einkennist	af	

sterkri	 virknistefnu	 (e.	Functional	orientation),	með	áherslu	á	kostnaðarhagkvæmni	og	

samræmi	í	sínum	aðgerðum.	Bankar	hafa	jafnan	starfað	á	töluvert	mettuðum	mörkuðum	

þar	sem	erfitt	hefur	verið	að	ná	fram	frekari	tekjuvexti	(Hanafizadeh	og	Marjaie,	2021).		

2.3 Núverandi	samkeppnisaðilar	á	markaðnum	
Hér	á	landi	eru	fjórir	viðskiptabankar:	Arion	banki	hf.,	Landsbankinn	hf.,	Íslandsbanki	hf.	

og	 Kvika	 banki	 hf.	 Arion	 Banki,	 Landsbankinn	 og	 Íslandsbanki	 eru	 skilgreindir	 sem	

kerfislega	mikilvægir	 eftirlitsskyldir	 aðilar	 af	 Fjármálastöðugleikaráði	 vegna	 stærðar	og	

eðlis	starfsemis	þeirra.	Þeir	eru	of	stórir	til	að	verða	gjaldþrota	(e.	Too	big	to	fail)	þar	sem	

að	þetta	eru	rótgrónar	stofnanir	í	fjármálakerfinu	og	gjaldþrot	þeirra	myndi	hafa	skelfileg	

áhrif	á	íslenskt	efnahagslíf	(Elmar,	Finnur	og	Skúli,	e.d.).	Einnig	er	vert	að	nefna	að	nokkrir	

sparisjóðir	hafa	gert	sig	gildandi	á	greiðslumarkaðnum	en	það	verður	ekki	farið	nánar	út	í	

það	 í	 ljósi	þess	að	það	verður	einblínt	á	 samkeppnishæfni	bankanna.	 Í	 lok	ársins	2021	

námu	 heildareignir	 bankanna	 um	 4.718	 milljörðum	 króna	 og	 tæplega	 95%	 af	 þeirri	

fjárhæð	eru	eignir	kerfislega	mikilvægu	bankanna.	Heildarútlán	til	viðskiptavina	voru	um	

3.489	milljarðar	króna	hjá	bönkunum	og	hlutdeild	kerfislega	mikilvægu	bankanna	var	um	

98%	af	þeirri	fjárhæð.	Landsbankinn	er	með	stærstu	markaðshlutdeildina	þegar	kemur	að	

heildareignum	og	 heildarútlánum.	 Arion	 banki	 og	 Íslandsbanki	 fylgja	 þar	 fast	 á	 eftir	 á	

meðan	 Kvika	 er	 enn	 þá	 töluvert	 á	 eftir	 hinum	 þremur	 bönkunum	hvað	 stærð	 varðar.	

Tölurnar	í	töflu	1	og	2	eru	fengnar	úr	ársreikningum	bankanna	fyrir	árið	2021	(Arion	banki,	

Íslandsbanki,	 Landsbankinn	 og	 Kvika	 banki,	 2022).	 Tafla	 1	 sýnir	 markaðshlutdeild	

viðskiptabankanna	 miðað	 við	 heildarútlán	 til	 viðskiptavina	 og	 tafla	 2	 sýnir	

markaðshlutdeild	miðað	við	heildareignir.	
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Tafla	1:	Heildarútlán	íslensku	bankanna	í	lok	ársins	2021	

	 Heildarútlán	í	mö.kr.	 Markaðshlutdeild	

Arion	Banki	hf.	 944	 27,05%	

Íslandsbanki	hf.		 1.086	 31,13%	

Kvika	banki	hf.		 72	 2,05%	

Landsbankinn	hf.		 1.387	 39,76%	

Heildarútlán	 3.489	 100%	

Tafla	2:	Heildareignir	íslensku	bankanna	í	lok	ársins	2021	

	 Heildareignir	í	mö.kr.	 Markaðshlutdeild	

Arion	Banki	hf.	 1.314	 27,85%	

Íslandsbanki	hf.		 1.429	 30,28%	

Kvika	banki	hf.		 246	 5,21%	

Landsbankinn	hf.		 1.730	 36,66%	

Heildareignir	 4.718	 100%	

	

2.4 Samkeppnisstaðan	á	bankamarkaðnum	
Íslenski	 bankamarkaðurinn	 er	 verulega	 samþjappaður	 sem	 bendir	 til	 þess	 að	 virk	

samkeppni	 á	 milli	 bankanna	 er	 lítil.	 Kerfislega	 mikilvægu	 bankarnir	 eru	 allsráðandi	 á	

markaðnum	 enda	 er	 samanlögð	 markaðshlutdeild	 þeirra	 um	 98%	 ef	 miðað	 er	 við	

heildareignir.	Samþjöppun	á	markaði	segir	til	um	hvernig	veltu	á	markaði	er	deilt	á	milli	

markaðsaðila,	 þ.e.	 hver	 veginn	markaðshlutdeild	 þeirra	 er.	 Samþjöppun	 á	markaði	 er	

mæld	með	svokölluðum	samþjöppunarstuðli	en	hann	á	að	gefa	góða	vísbendingu	á	því	

hversu	öflug	samkeppnin	er	á	markaðnum.	Á	íslenska	bankamarkaðnum	fara	fáir	bankar	

með	 háa	 markaðshlutdeild	 sem	 merkir	 að	 samþjöppun	 er	 mikil	 og	 samkeppnin	 á	

markaðnum	er	takmörkuð	(Samkeppniseftirlitið,	e.d).		

	 Tækniþróun	 hefur	 umbylt	 samkeppnisstöðunni	 á	 bankamarkaðinum.	 Áður	 fyrr	

lögðu	bankar	megináherslu	á	að	veita	góða	persónulega	þjónustu	og	hafa	mikið	framboð	

af	útibúum,	þ.e.	hvað	fjölda	og	staðsetningar	varðar.	Í	dag	eru	bankarnir	hins	vegar	farnir	

að	einbeita	sér	meira	að	því	að	sjálfvirknivæða	bankaþjónustuna	með	t.d.	sjálfsafgreiðslu	
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í	netbönkum.	Fólk	þarf	ekki	lengur	að	mæta	í	útibú	bankanna	frekar	en	það	vill	þar	sem	

að	flest	allt	er	gert	með	rafrænum	hætti	nú	til	dags.	Fólk	getur	undirritað	ýmiss	konar	skjöl	

rafrænt,	 greitt	 reikninga,	 millifært,	 framkvæmt	 erlendar	 greiðslur,	 stofnað	

innheimtukröfur	 o.s.frv.	 í	 netbönkunum.	 Þetta	 sést	 til	 dæmis	 með	 fækkun	 útibúa	 og	

starfsfólks,	þar	sem	viðskiptavinir	bankanna	geta	í	flestum	tilvikum	aðstoðað	sig	sjálfir.	

Sumt	fólk	kýs	hins	vegar	frekar	að	mæta	í	útibú	og	fá	persónulega	þjónustu	í	stað	þess	að	

afgreiða	sig	sjálft	í	netbankanum	og	því	er	mikilvægt	að	bankarnir	haldi	áfram	að	bjóða	

upp	á	slíka	þjónustu.	Útibúin	eru	að	breytast	úr	því	að	vera	afgreiðslustaðir	yfir	í	að	vera	

staðir	þar	 sem	að	viðskiptavinir	geta	komið	og	 fengið	 ráðgjöf,	 sótt	þekkingu	og	 fengið	

aðstoð	 við	 að	 taka	 stórar	 fjármálaákvarðanir	 (Landsbankinn,	 2016).	 Stafrænar	

bankalausnir	hafa	aukið	þægindi	hjá	viðskiptavinum	þar	sem	þeir	geta	framkvæmt	allar	

sínar	 aðgerðir	 í	 netbönkum	 og	 það	 minnkar	 töluvert	 heimsóknir	 í	 útibúin.	 Þessi	

tækniþróun	 hefur	 leitt	 til	 þess	 að	 samkeppnin	miðast	 að	 því	 að	 veita	 viðskiptavinum	

sínum	bestu	stafrænu	lausnirnar	og	viðmót.		
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3 Greiðslumiðlun	

Í	 þessum	 kafla	 verður	 greiðslumiðlun	 skilgreind	 og	 farið	 verður	 yfir	 þróun	 hennar	

undanfarin	ár.	Auk	þess	verður	rætt	um	helstu	greiðslumiðla	á	Íslandi	og	hvernig	vinsældir	

þeirra	 hafa	 breyst	 á	meðal	 Íslendinga	 undanfarna	 tíð.	 Innlend	 greiðslumiðlun	 er	mest	

megnis	rafræn	og	þörf	fyrir	reiðufé	hefur	minnkað	í	gegnum	tíðina.	Þessi	þróun	hefur	leitt	

til	þess	að	nýjar	greiðslulausnir	hafa	myndast	og	nýir	samkeppnisaðilar	hafa	komið	inn	á	

greiðslumarkaðinn.	Kröfur	og	væntingar	neytenda	hækka	í	samræmi	við	þessa	þróun	en	

neytendur	 nú	 til	 dags	 reiða	 sig	 mikið	 á	 rafræna	 greiðslumiðlun	 og	 ætlast	 til	 þess	 að	

greiðslur	gangi	hratt	og	örugglega	fyrir	sig	(Seðlabanki	Íslands,	2017).		

3.1 Nánar	um	greiðslumiðlun		
Greiðslumiðlun	felur	í	sér	flutning	peninga	á	milli	tveggja	eða	fleiri	aðila.	Í	dag	eru	peningar	

að	mestu	 leyti	 fluttir	 rafrænt	 á	milli	 reikninga	og	 greiðslur	með	 reiðufé	hafa	minnkað	

talsvert	 með	 tímanum.	 Millibankagreiðslumiðlun	 fer	 fram	 með	 svokölluðum	

fjármálainnviðum	 en	 það	 eru	 þau	 kerfi	 sem	 eru	 notuð	 til	 uppgjörs,	 skráningar	 og	

greiðslumiðlunar.	 Kerfislega	 mikilvægir	 fjármálainnviðir	 eru	 lykilhluti	 í	 innlendri	

greiðslumiðlun	og	öryggi	þeirra	skiptir	gríðarlegu	máli	fyrir	stöðugleika	fjármálakerfisins	

og	 þjóðarbúskap	 (Seðlabanki	 Íslands,	 2019).	 Áður	 fyrr	 fór	 öll	 innlend	 greiðslumiðlun	 í	

gegnum	 tvö	 greiðslukerfi	 sem	 voru	 hýst	 af	 Seðlabanka	 Íslands	 en	 það	 voru	

stórgreiðslukerfið	og	jöfnunarkerfið.	Seðlabanki	Íslands	notaði	þessi	greiðslukerfi	í	mörg	

ár	þar	til	í	lok	ársins	2020	þegar	nýtt	millibankakerfi	tók	við	og	leysti	hin	kerfin	af	hólmi.	

Millibankakerfið	 skiptist	 í	 smágreiðsluhluta	og	 stórgreiðsluhluta,	 smágreiðsluhlutinn	er	

hugsaður	fyrir	greiðslur	sem	eru	undir	tíu	milljónum	króna	á	meðan	stórgreiðsluhlutinn	

er	 hugsaður	 fyrir	 greiðslur	 sem	 eru	 hærri	 en	 tíu	 milljónir	 króna.	 Á	 íslenskum	

fjármálamarkaði	 er	 gerð	 sú	 krafa	 að	 öll	 fjármálafyrirtæki	 þurfa	 að	 eiga	 aðild	 að	

millibankakerfinu	í	ljósi	þess	að	þetta	er	mikilvægasta	og	stærsta	greiðslukerfið	hér	á	landi	

(Seðlabanki	Íslands,	2020).		

	 Viðskiptabankarnir	 miðla	 greiðslum	 viðskiptavina	 sinna	 með	

rauntímauppgjörskerfi,	 en	 það	 er	 greiðslukerfi	 sem	 bankarnir	 reka	 sjálfir.	

Rauntímauppgjörskerfið	sér	um	að	miðla	rafrænum	greiðslum	sem	eiga	sér	stað	á	milli	

reikninga	innan	bankans	og	þessar	greiðslur	eru	gerðar	upp	samstundis	ef	sá	banki	sem	



20	

sendir	 greiðsluna	 á	 næga	 heimild	 eða	 innstæðu	 á	 uppgjörsreikningi	 í	 Seðlabankanum	

(Seðlabanki	Íslands,	2018).		

	 Undanfarin	ár	hafa	fjármálainnviðir	verið	umbættir	og	endurnýjaðir	og	í	febrúar	

árið	 2022	 höfðu	 allir	 viðskiptabankarnir	 á	 Íslandi	 og	 Seðlabanki	 Íslands	 innleitt	 nýtt	

greiðslu-	og	innlánakerfi	sem	ber	nafnið	Sopra.	Landsbankinn	var	fyrstur	bankanna	til	þess	

að	innleiða	Sopra	lausnina	árið	2017,	ári	síðar	var	Íslandsbanki	búinn	að	innleiða	kerfið,	

Arion	banki	innleiddi	kerfið	árið	2021	og	árið	2022	lauk	Kvika	banki	við	innleiðinguna.	Það	

er	mjög	mikilvægt	að	allir	bankarnir	séu	búnir	að	innleiða	Sopra	þar	sem	að	gömlu	kerfin	

voru	orðin	brothætt	og	að	auki	getur	það	verið	áhættusamt	að	reka	tvö	greiðslukerfi	 í	

einu.	Það	er	margt	sem	getur	áunnist	með	nýja	Sopra	kerfinu,	kerfið	uppfærir	og	einfaldar	

tækniumhverfi	bankanna	og	er	töluvert	sveigjanlegra	og	ódýrara	í	rekstri	en	gömlu	kerfin.	

Með	þessari	nýju	tæknilausn	verður	hægt	að	bjóða	upp	á	fleiri	nýjungar,	það	er	töluvert	

einfaldara	 og	 tekur	 styttri	 tíma	 að	 þróa	 nýjar	 fjármálaafurðir	 heldur	 en	 í	 eldri	 kerfum	

(Landsbankinn,	e.d.-a).		

3.2 Greiðslumiðlun	á	Íslandi		
Á	 Íslandi	 eru	 fimm	 mismunandi	 greiðslumiðlar	 sem	 neytendur	 geta	 notað,	 þessir	

greiðslumiðlar	 eru	 reiðufé,	 debetkort,	 kreditkort,	 beingreiðslur	 og	 millifærslur.	

Undanfarin	 ár	 hefur	 mikið	 verið	 rætt	 um	 notkun	 rafmyntar	 (e.	 Cryptocurrency)	 sem	

gjaldmiðil	en	samkvæmt	skilningi	laganna	eru	rafmyntir	ekki	enn	viðurkenndur	lögeyrir	á	

Íslandi	 og	 telst	 því	 ekki	 vera	 gjaldmiðill	 (Seðlabanki	 Íslands,	 2017).	 Með	 örum	

tæknibreytingum	minnkar	þörf	neytenda	á	reiðufé	þar	sem	neytendum	finnst	almennt	

séð	 þægilegra	 að	 miðla	 greiðslum	 sínum	 á	 rafrænan	 hátt	 í	 stað	 þess	 að	 greiða	 með	

reiðufé.	 Mynd	 5	 sýnir	 hvernig	 notkun	 á	 reiðufé,	 debetkortum	 og	 kreditkortum	 í	

staðgreiðslum	hefur	þróast	frá	árunum	2016-2020.		
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Mynd	5:	Notkun	greiðslukorta	og	reiðufjár	í	staðgreiðsluviðskiptum	frá	árunum	2016	til	2020	(Seðlabanki	
Íslands,	2021;	Seðlabanki	Íslands,	e.d.-a).	

	

Undanfarin	ár	hefur	notkun	á	reiðufé	dregist	saman	og	hægt	er	að	gera	ráð	fyrir	

því	að	sú	þróun	muni	einungis	halda	áfram	í	ljósi	þess	að	rafræn	greiðslumiðlun	er	talin	

vera	 töluvert	 þægilegri	 og	 hentugri.	 Þó	 svo	 að	 reiðufé	 sé	 lítill	 hluti	 af	 innlendri	

greiðslumiðlun	hér	á	landi,	er	það	samt	sem	áður	mikilvægur	greiðslumiðill	því	reiðufé	er	

óháður	 og	 sjálfstæður	 greiðslumiðill	 sem	 Seðlabanki	 Íslands	 grípur	 í	 þegar	 t.d.	

fjármálaáföll	eiga	sér	stað.	Talið	var	að	notkun	á	reiðufé	myndi	hverfa	af	sjónarsviðinu,	

hins	 vegar	 hefur	 það	 ekki	 enn	 gerst	 þar	 sem	 aðrir	 rafrænir	 gjaldmiðlar	 hafa	 ekki	 þá	

eiginleika	sem	reiðufé	býr	yfir	t.d.	órekjanleika.	(Seðlabanki	Íslands,	2017).		

	 Þegar	millifærsla	 er	 framkvæmd	er	 viðskiptavinurinn	 í	 raun	 að	 gefa	 bankanum	

sínum	 fyrirmæli	 um	 að	 flytja	 ákveðna	 upphæð	 af	 sínum	 eigin	 reikningi	 yfir	 á	 annan	

reikning	sem	er	í	sinni	eigu	eða	einhvers	annars,	hvort	sem	það	er	gert	með	rafrænum	

hætti,	 t.d.	 í	appi	eða	netbanka,	eða	þar	sem	að	þjónustufulltrúi	afgreiðir	millifærsluna	

fyrir	hann.	Ábatinn	við	að	framkvæma	millifærslur	er	sá	að	viðtakandi	millifærslunnar	fær	

aðgang	að	greiðslunni	samstundis.	 Ísland	er	 í	sérstöðu	hvað	þetta	varðar	en	 í	mörgum	

öðrum	 löndum	 getur	 það	 tekið	 örfáa	 daga	 fyrir	 millifærsluna	 að	 skila	 sér	 á	 reikning	

viðtakanda	(Seðlabanki	Íslands,	2013).		

	 Beingreiðslur	 eru	 einnig	 partur	 af	 þjónustu	 bankanna	 en	 í	 því	 felst	 að	

viðskiptavinur	og	bankinn	hans	semja	sín	á	milli	um	að	veita	söluaðila	heimild	til	þess	að	

leggja	fram	beiðni	um	að	millifæra	tiltekna	fjárhæð	af	bankareikningi	viðskiptavinarins.	

Þetta	á	oft	við	um	greiðslur	á	innheimtukröfum	þar	sem	viðskiptavinur	fær	senda	til	sín	

18% 20% 13% 9% 8%

43% 42%
44% 45% 45%

39% 38% 43% 46% 47%

2016 2017 2018 2019 2020

Reiðufé Debetkort Kreditkort
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kröfu	 frá	kröfuhafa	 í	netbankann	sinn	og	hún	greiðist	sjálfkrafa	af	bankareikningi	hans	

þegar	líður	á	eindaga	kröfunnar.	Margir	viðskiptavinir	eru	með	kröfur,	sem	eru	stofnaðar	

mánaðarlega,	 skráðar	 í	 beingreiðslur,	 t.d.	 kröfur	 fyrir	 fasteignalánum,	 skuldfærsla	 á	

kreditkortum	 o.s.frv.	Margir	 setja	 innheimtukröfur	 í	 beingreiðslu	 þar	 sem	 að	 þeir	 eru	

mögulega	 hræddir	 um	 að	 gleyma	 því	 að	 greiða	 kröfuna.	 Einnig	 eykur	 þetta	 þægindi	

viðskiptavinarins	því	hann	þarf	ekki	að	hafa	áhyggjur	af	því	að	krafan	sé	greidd	á	réttum	

tíma	heldur	þarf	hann	einungis	að	sjá	 til	þess	að	það	sé	næg	 innstæða	á	 reikningnum	

þegar	að	krafan	er	skuldfærð.	Bæði	viðskiptavinurinn	og	söluaðilinn	geta	sent	bankanum	

greiðslufyrirmælin	en	þar	 liggur	einmitt	munurinn	á	milli	millifærslna	og	beingreiðslna,	

þ.e.	hvor	þessara	tveggja	aðila	sendir	greiðslufyrirmælin	(Seðlabanki	Íslands,	2013).		

	 Einn	algengasti	greiðslumiðill	landsins	eru	greiðslukort.	Greiðslukort	voru	innleidd	

hér	á	landi	með	það	að	sjónarmiði	að	auka	skilvirkni,	þægindi	og	öryggi	neytanda.	Hins	

vegar	 felst	 mikill	 kostnaður	 í	 því	 að	 nota	 greiðslukort	 sem	 greiðslumiðil,	 t.d.	 með	

þjónustugjöldum.	Þjónustugjöld	er	sá	kostnaður	sem	myndast	í	kjölfar	kortaviðskipta	og	

dæmi	um	þjónustugjöld	 eru	þóknun,	milligreiðslugjald	 og	 færslugjald.	 Þessi	 kostnaður	

getur	skilað	sér	í	hærra	verðlagi	þar	sem	rekstrarkostnaður	söluaðila	í	verslunum	hækkar	

í	ljósi	þess	að	þeir	þurfa	að	greiða	færslugjald	fyrir	hverja	færslu	sem	er	framkvæmd	með	

greiðslukorti.	Færslugjöldin	eru	bæði	 fastar	upphæðir	og	 í	hlutfalli	við	upphæð	færslu.	

Færslugjöld	í	hlutfalli	við	upphæð	færslu	geta	verið	há,	þá	sérstaklega	á	færslu	í	erlendri	

mynt	þar	sem	að	Visa	gengið	er	mjög	óhagstætt.	Kortahafar	þurfa	einnig	að	greiða	ýmis	

færslu-	og	þjónustugjöld	við	notkun	á	greiðslukortum	sínum	og	einnig	þurfa	þeir	að	greiða	

kortaútgefanda	 árgjald	 sem	getur	 verið	mishátt	 eftir	 tegund	 kortsins.	Mikilvægt	 er	 að	

neytendur	séu	vel	upplýstir	um	þau	áhrif	sem	mismunandi	greiðslukort	hafa	á	verðlag.	

Greiðslukortin	eru	ekki	öll	eins	en	þau	kort	sem	eru	algengust	hér	á	landi	eru	debet-	og	

kreditkort	(Seðlabanki	Íslands,	2017).		

	 Debetkort	eru	einn	mest	notaði	og	mikilvægasti	 rafræni	greiðslumiðillinn	hér	á	

landi	og	hafa	verið	það	síðan	þau	voru	innleidd	árið	1994.	Með	notkun	á	debetkorti	gefur	

korthafi	bankanum	sínum	fyrirmæli	um	að	færa	fjármuni	af	tékkareikningi	sínum	yfir	á	

reikning	söluaðilans	eða	færsluhirðisins.	Korthafar	greiða	kortaútgefanda	sínum	árgjald	

fyrir	kortið	og	greiða	einnig	færslugjald	á	hverri	færslu	fyrir	sig	sem	getur	verið	að	hámarki	

0,2%	 af	 virði	 færslunnar.	 Öll	 innlend	 debet-	 og	 kreditkort	 eru	 útgefin	 á	 grundvelli	 frá	
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alþjóðlegu	 kortasamsteypunum	MasterCard	 og	 Visa	 og	 því	 þurfa	 allir	 færsluhirðar	 og	

kortaúgefendur	 hér	 á	 landi	 að	 hlýða	 reglum	 þeirra	 hvað	 varðar	 þessi	 greiðslukort.	

Reiknistofa	 bankanna	 (RB)	 hefur	 í	 gegnum	 tíðina	 rekið	 svokallað	 debetkortakerfi	 sem	

gegnir	mikilvægu	hlutverki	 í	debetkortaviðskiptum.	Framtíð	debetkortakerfisins	er	hins	

vegar	 í	 óvissu	 þar	 sem	 að	 „bin-númerasería“	 innlendra	 debetkorta	 er	 í	 eigu	 og	 undir	

beinum	yfirráðum	alþjóðlegu	kortafyrirtækjanna.	Íslenskir	færsluhirðar	eru	einnig	farnir	

að	hætta	að	láta	innlendar	debetkortafærslur	fara	í	gegnum	debetkortakerfi	RB	heldur	

frekar	í	gegnum	alþjóðlegu	kortakerfin.	Þessi	þróun	bendir	til	þess	að	það	er	ekki	hægt	að	

nota	 íslensk	 debetkort	 sem	 varaleið	 þegar	 að	 áföll	 eiga	 sér	 stað	 í	 efnahagslífinu	

(Seðlabanki	Íslands,	2019).	Í	janúar	á	þessu	ári	nam	heildarvelta	innlendra	greiðslukorta	

um	82,2	mö.kr.	og	þar	af	var	heildavelta	innlendra	debetkorta	um	44,3%	af	þeirri	upphæð	

eða	um	36,4	ma.kr.	(Seðlabanki	Íslands,	2022).		

	 	Síðan	árið	1980	hafa	kreditkort	verið	notuð	hér	á	landi	en	notkun	þeirra	felst	í	því	

að	 korthafi,	 sem	 stundar	 viðskipti	 við	 söluaðila,	 skuldar	 kortaútgefanda	 andvirði	

viðskiptanna.	 Korthafinn	 greiðir	 kortaútgefandanum	 mánaðarlega	 fyrir	 notkun	 sína	 á	

heimild	kreditkortsins	en	ef	hann	er	of	seinn	að	greiða	útgefandanum	þá	leggjast	vextir	

og	vanskilagjöld	ofan	á	skuldina	sem	getur	haft	neikvæð	áhrif	á	lánshæfismat	korthafans.	

Viðskiptabankarnir	hér	á	landi	bjóða	upp	á	mismunandi	kreditkort	en	helsti	munurinn	á	

þeim	 liggur	 í	 árgjaldinu,	 lágmarksheimildinni	 og	 fríðindunum	 sem	 kortin	 bjóða	 upp	 á	

(Seðlabanki	Íslands,	2013).	Á	Íslandi	er	kreditkortanotkun	töluvert	algengari	en	hjá	öðrum	

löndum	í	Evrópu	þó	svo	að	að	þau	innifela	í	sér	meiri	kostnað	fyrir	samfélagið	en	debetkort	

(Seðlabanki	Íslands,	2018).		

	 Undanfarin	 ár	 hefur	 skapast	 umræða	 um	 framtíð	 reiðufjár	 í	 ljósi	 þess	 að	mikil	

tækniþróun	hefur	aukið	rafræna	greiðslumiðlun	til	muna.	Takmarkaður	sýnileiki	greiðslna	

sem	myndast	við	notkun	 reiðufjár	hefur	einnig	ýtt	undir	þessa	umræðu.	Seðlabankinn	

hefur	framfylgt	þeirri	stefnu	að	uppfylla	eftirspurn	eftir	reiðufé	án	þess	þó	að	auka	hana,	

sem	 er	 mikilvægt	 því	 ef	 það	 eiga	 sér	 stað	 hnökrar	 í	 öðrum	 greiðslumiðlun	 þá	 getur	

Seðlabankinn	tryggt	að	það	sé	til	greiðslumiðill	sem	hægt	er	að	leita	til	þegar	slíkir	hnökrar	

eiga	sér	stað	(Seðlabanki	 Íslands,	2017).	Þó	svo	að	greiðslumiðlun	sé	ekki	alfarið	orðin	

rafræn	þá	er	áhugavert	að	velta	því	 fyrir	 sér	hver	þróunin	verður	og	hvaða	breytingar	
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munu	 eiga	 sér	 stað	 á	 næstu	 árum	 og	 hvort	 að	 hefðbundnum	 greiðslumiðlum,	 líkt	 og	

reiðufé,	verði	skipt	út	og	rafrænir	greiðslumiðlar	taki	alfarið	við.		

3.3 Þróun	og	breytingar	í	greiðslumiðlun	
Greiðslumiðlun	 hefur	 farið	 í	 gegnum	 mikla	 þróun	 undanfarin	 ár	 og	 atvinnulífið	 og	

neytendur	 eru	 farnir	 að	 reiða	 sig	 sífellt	 meira	 á	 rafræna	 greiðslumiðlun.	 Lykilþættir	 í	

þessari	þróun	eru	kröfur	neytenda	á	þægindi	og	hraða,	nýsköpun	og	tækni,	kostnaðurinn	

sem	fylgir	greiðslumiðlun	og	aukin	tækniþekking.	Þessi	þróun	mun	eflaust	halda	áfram	

um	ókomna	tíð	en	óvíst	er	hversu	umtalsverð	og	hröð	hún	mun	verða	(Seðlabanki	Íslands,	

2019).	

3.3.1 Þróun	í	greiðslumiðlun	
Sífellt	fleiri	fyrirtæki	eru	farin	að	hasla	sér	völl	á	greiðslumarkaðnum,	bankar	hafa	hingað	

til	 verið	 þeir	 umsvifamestu	 í	 greiðsluþjónustu	 en	 í	 kjölfar	 mikillar	 tækniþróunar	 í	

greiðslumiðlun	hafa	nýir	keppendur	mætt	á	markaðinn.	Tækniþróunin	hefur	einnig	ýtt	

undir	það	að	laga-	og	regluumhverfið	breytist	þar	sem	að	kringumstæðurnar	breytast	í	

takt	við	þróunina	(Seðlabanki	Íslands,	2017).	Þessi	tækniþróun	hefur	boðið	upp	á	ýmsar	

nýjungar	og	það	verður	að	 teljast	 líklegt	að	nýir	 greiðslumiðlar	muni	 líta	dagsins	 ljós	 í	

framtíðinni.		

	 Aukin	tækniþróun	hefur	myndað	ýmsar	nýjungar	í	greiðslumiðlun	hér	á	landi	og	

um	allan	heim.	Farsíminn	og	internetið	eru	í	algjöru	lykilhlutverki	þegar	kemur	að	þessum	

nýjungum	en	neytendur	framkvæma	í	mörgum	tilfellum	viðskipti	sín	í	gegnum	netbanka	

eða	greiðsluforrit	sem	eru	byggð	ofan	á	hefðbundin	kortakerfi	(Seðlabanki	Íslands,	2018).	

Þessi	 greiðsluforrit	 bjóða	 neytendum	 að	 greiða	 með	 snertilausum	 hætti	 með	

greiðslukortum,	þ.e.	ekki	er	þörf	á	því	að	stinga	greiðslukortinu	inn	í	posa	og	stimpla	inn	

pin	númer	heldur	nægir	það	að	leggja	kortið	upp	að	posanum	til	þess	að	greiðslan	fari	í	

gegn,	 þetta	 á	 hins	 vegar	 einungis	 við	 ákveðnar	 upphæðir.	 Hægt	 er	 að	 vera	 með	

kortaupplýsingarnar	vistaðar	í	farsímanum	og	þá	er	hægt	að	nota	farsímann	til	þess	að	

framkvæma	snertilausar	greiðslur.	

	 Rafræn	greiðslumiðlun	felst	ekki	einungis	í	því	að	framkvæma	greiðslur	í	gegnum	

internetið	eða	snjallsíma	heldur	hafa	verið	sett	sérstök	greiðsluforrit	á	laggirnar	sem	eru	

án	tenginga	við	greiðslukort.	Appið	Kvitt	var	dæmi	um	greiðsluforrit	sem	þróað	var	hér	á	
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landi.	Með	því	að	greiða	með	Kvitt	fer	bein	millifærsla	samstundis	af	reikningi	notandans	

yfir	á	reikning	söluaðila.	Þar	er	ekki	gerð	krafa	um	að	tengja	greiðslukort	við	aðganginn	

líkt	og	hjá	öðrum	greiðsluöppum	eins	og	Aur	eða	Kass.	Árið	2021	var	hins	vegar	þróun	á	

forritinu	stöðvuð	 í	 ljósi	þess	að	viðskiptabankarnir	 töldu	að	það	væri	 lítil	eftirspurn	frá	

neytendum	fyrir	þessari	greiðslulausn	(Eiður	Þór	Árnason,	2021).	Önnur	greiðsluforrit	líkt	

og	Pei	bjóða	upp	á	svipaða	þjónustu	en	þegar	að	verslað	er	fyrir	meira	en	20.000	kr.	þá	

fer	 greiðsluseðill	 í	 netbanka	 kaupandans	 sem	 hefur	 allt	 að	 14	 daga	 til	 þess	 að	 greiða	

kröfuna	 (Pei,	e.d).	Slík	greiðsluforrit	hafa	notið	mikilla	vinsælda	á	Norðurlöndunum	en	

undirstaðan	 í	 þeim	 er	 samstarf	 á	milli	 aðila	 á	 fjármálamarkaði	 og	 þau	 eru	með	 beina	

tengingu		við	greiðslureikningskerfi	bankanna.	Bankarnir	þurfa	því	að	vera	opnir	fyrir	því	

að	veita	þriðja	aðila	(greiðsluforritinu)	aðgang	að	reikningsupplýsingum	viðskiptavina	en	

það	 er	 eitt	 af	meginatriðunum	 í	 opna	 bankaumhverfinu	 sem	 rætt	 verður	 nánar	 um	 í	

fimmta	kafla.		

Það	 er	 ekki	 víst	 að	 þessar	 lausnir	 muni	 leiða	 til	 lækkunar	 á	 kostnaði	 í	

greiðslumiðlun	en	það	veltur	m.a.	á	því	hvernig	þróunin	á	samkeppninni	mun	verða	og	

umfangi	 lausnanna,	 þ.e.	 hversu	 margir	 aðilar	 munu	 nýta	 sér	 þessar	 nýjungar.	 Auknir	

notkunarmöguleikar	segja	mikið	til	um	vinsældir	þessara	greiðslulausna.	Notendur	vilja	

geta	 notað	 þessar	 greiðslulausnir	 hjá	 öllum	 söluaðilum	 sem	 bjóða	 upp	 á	 vörur	 og	

þjónustur.	Greiðsluforrit	á	norrænum	greiðslumörkuðum	hafa	náð	ákveðnu	forskoti	og	

stærðarhagkvæmni	gagnvart	stórum	tæknirisum	líkt	og	Google,	Amazon	og	Facebook	en	

þessir	 alþjóðlegu	 tæknirisar	 hafa	 verið	 að	 sækja	 í	 sig	 veðrið	 á	 erlendum	

greiðslumörkuðum	 undanfarin	 ár.	 Þetta	 eru	 heimsþekkt	 fyrirtæki	 með	 stóran	

notendahóp	sem	mun	eflaust	hjálpa	þeim	við	að	mynda	 sér	mikla	markaðshlutdeild	á	

skömmum	 tíma.	 Með	 þessari	 þróun	 mun	 samkeppni	 og	 fjölbreytileiki	 á	

greiðsluþjónustumarkaði	aukast	en	 til	 lengri	 tíma	 litið	gæti	þetta	 leitt	 til	þess	að	stóru	

fyrirtækin	færu	með	ráðandi	markaðshlutdeild.	Það	yrði	neikvætt	fyrir	Seðlabankann	því	

hann	væri	þá	með	takmarkað	svigrúm	til	inngripa	og	áhrifa	ef	takast	þyrfti	á	við	erfiðleika	

eða	 fjármálaáföll	 sem	 geta	 haft	 slæm	 áhrif	 á	 fjármálastöðugleika	 (Seðlabanki	 Íslands,	

2019).	 Mörg	 ný	 fjártæknifyrirtæki	 munu	 eflaust	 hasla	 sér	 völl	 á	

greiðsluþjónustumarkaðnum	hérlendis	og	framboð	á	nýjum	greiðslulausnum	frá	aðilum	

sem	teljast	ekki	vera	hefðbundnir	viðskiptabankar	aukast.	
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3.3.2 Breytingar	í	greiðslumiðlun	

Undanfarin	 ár	 hefur	 greiðslumiðlun	 tekið	 miklum	 breytingum	 hvað	 varðar	 tækni,	

breytingar	á	laga-	og	regluverki	og	viðskiptaháttum.	Neytendur	treysta	mikið	á	rafræna	

greiðslumiðlun	 og	 gera	 miklar	 kröfur	 um	 virkni	 hennar.	 Neytendur	 ætlast	 til	 þess	 að	

hlutirnir	gangi	hratt	og	örugglega	fyrir	sig	og	að	lítið	sé	um	villur	eða	rof	í	þjónustunni.	

Þegar	 villur	 eða	 bilanir	 eiga	 sér	 stað	 í	 rafrænni	 greiðslumiðlun	 getur	 það	 haft	 slæmar	

afleiðingar	 þar	 sem	 að	 neytendur	 treysta	mikið	 á	 þessa	 þjónustu	 (Seðlabanki	 Íslands,	

2019).		

	 Tækninýjungar	 og	 tilkoma	 rafrænnar	 greiðslumiðlunar	 hafa	 ýtt	 undir	 stafræna	

væðingu	greiðsluferilsins.	Fólk	er	í	auknum	mæli	farið	að	stunda	viðskipti	sín	í	snjallsímum	

eða	á	internetinu	og	fækka	þar	af	leiðandi	ferðum	sínum	í	verslanir	og	útibú.	Í	dag	eiga	

flestir	snjallsíma	en	þessi	tæki	eru	orðin	vaxandi	fyrirbæri	sem	gegnir	bæði	persónulegum	

og	viðskiptalegum	tilgangi.	Öflugir	örgjafar,	nútímalegt	stýrikerfi,	breiðbandsaðgangur	að	

interneti	 og	 framleiðniaukandi	 forrit	 munu	 halda	 áfram	 að	 knýja	 fram	 vinsældir	

snjallsímans.	Með	 þessu	 fyrirkomulagi	 geta	 neytendur	 framkvæmt	 greiðslur	 fyrir	 ýmis	

konar	vörum	og	þjónustu,	hvar	og	hvenær	sem	er.	Hægt	er	að	nota	snjallsíma	m.a.	með	

fjarkaupum	í	gegnum	stafræna	farsímakerfið	eða	staðbundnum	kaupum	á	sölustað	með	

snertilausri	greiðslu	(Chang,	Chen	og	Zhou,	2008).	Snjallsímaeigendum	mun	eflaust	fjölga	

með	tímanum	og	vinsældir	þessara	tækja	eiga	bara	eftir	að	aukast.	Um	6.269	milljónir	

íbúa	í	heiminum	áttu	snjallsíma	árið	2021	og	talið	er	að	sá	fjöldi	muni	hækka	upp	í	7.690	

milljónir	á	næstu	fimm	árum	(Statista,	2022a).	Aukin	notkun	á	snjallsímum	gerir	það	m.a.	

að	verkum	að	fleiri	aðilar	eru	farnir	að	versla	vörur	og	þjónustu	á	internetinu.	Þessi	þróun	

hefur	leitt	til	þess	að	ýmsar	verslanir	stunda	viðskipti	sín	í	gegnum	vefsíðu	eða	netverslun	

sína.		

Netverslun	 (e.	 E-commerce)	 er	 gríðarlega	 vinsæl	 þjónusta	 sem	 kom	 í	 kjölfar	

útbreiðslu	internetsins	um	heim	allan.	Þetta	felur	í	sér	kaup	og	sölu	á	vörum	og	þjónustu	

á	 internetinu,	 m.ö.o.	 er	 þetta	 ferli	 til	 að	 framkvæma	 viðskipti	 á	 internetinu.	 Nýir	

snjallsímar,	 hraðara	 netsamband	 og	 traustir	 rafrænir	 greiðslumiðlar	 gera	 neytendum	

kleift	að	versla	sér	ýmis	konar	vörur	eða	þjónustur	á	netinu.	Undanfarin	ár	hefur	verið	

gríðarlega	mikil	 þróun	 í	 netverslun	 og	 Covid-19	 faraldurinn	 hefur	 eflaust	 aukið	 þessa	

þróun	í	ljósi	þess	að	margar	verslanir	út	um	allan	heim	hafa	verið	lokaðar	meirihlutan	af	
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árunum	2020	og	2021.	Í	kjölfar	þessara	vinsælda	á	netverslunum	hafa	margir	söluaðilar	

fært	rekstur	sinn	að	hluta	til	eða	alfarið	yfir	á	internetið.	Ástæðan	fyrir	því	er	að	söluaðilar	

eru	 líklegri	 til	þess	að	 fá	 fleiri	viðskipti	 til	 sín	 í	gegnum	netverslun	heldur	en	 í	gegnum	

staðbundna	verslun	m.a.	vegna	þess	að	þægindi	neytanda	aukast,	netverslanir	eru	opnar	

allan	 sólahringinn,	 markaðssetning	 í	 gegnum	 t.d.	 samfélagsmiðla	 er	 hagkvæm	 og	

áhrifarík,	o.s.frv.	(Emil	B.	Karlsson	og	Stefán	Kalmansson,	2015).	Íslendingar	hafa	einnig	

verið	gjarnir	á	að	versla	vörur	og	þjónustur	á	netinu	en	innlend	kortavelta	í	netverslun	

jókst	um	25%	frá	janúar	árið	2021	til	 janúar	árið	2022	og	um	200%	ef	litið	er	til	 janúar	

ársins	 2020	 (Rannsóknasetur	 verslunarinnar,	 2022).	 Mynd	 6	 sýnir	 hvernig	 innlend	

kortavelta	í	netverslunum	hefur	þróast	frá	apríl	árið	2019	til	janúar	árið	2022.		

Mynd	6:	Innlend	kortavelta	í	netverslun	(Rannsóknasetur	verslunarinnar,	2022)	

	

	 Með	 breyttum	 viðskiptaháttum	 breytist	 hegðun	 neytenda	 sömuleiðis.	

Tækniþróun	 og	 aukið	 aðgengi	 að	 tækni	 hefur	 breytt	 neysluhegðun	 og	 væntingum	

neytenda.	Nýjar	greiðslulausnir	hafa	aukið	væntingar	neytenda	í	greiðsluferlinu	og	þeir	

krefjast	þess	að	greiðslur	sínar	séu	afgreiddar	á	hraðan,	skilvirkan	og	öruggan	hátt.	Það	

hefur	 aldrei	 verið	 auðveldara	 fyrir	 neytendur	 að	 skipta	 um	 þjónustuaðila	 og	 því	 vilja	

fyrirtæki	tryggja	að	væntingar	neytenda	í	greiðsluferlinu	séu	uppfylltar.	Ný	tækni	eykur	

ekki	 einungis	 upplifun	 og	 væntingar	 neytenda	 heldur	 hjálpar	 hún	 einnig	
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fjármálafyrirtækjum	 að	 bæta	 rekstur	 sinn	 með	 aukinni	 sjálfvirkni,	 skilvirkni	 og	 lægri	

kostnaði.	 Þessi	 þróun	 hefur	 hins	 vegar	 íþyngjandi	 áhrif	 á	 stafræna	 innviði	

fjármálafyrirtækja	og	fyrir	vikið	hafa	þau	verið	í	samstarfi	við	fjártæknifyrirtæki	til	þess	að	

bjóða	 upp	 á	 nýjustu	 lausnirnar	 fyrir	 viðskiptavini	 sína	 (American	Banker,	 2021).	 Til	 að	

mynda	 hefur	 Landsbankinn	 boðið	 upp	 á	 sandkassaþjónustu	 (e.	 Sandbox)	 en	 það	 er	

þróunarsvæði	 sem	 fjártæknifyrirtæki	 geta	 nýtt	 sér	 til	 þess	 að	 undirbúa	 og	 þróa	 nýjar	

fjármálalausnir.	 Í	 sandkassanum	 er	 búið	 að	 stilla	 upp	 sýndaraðgangi	 sem	

fjártæknifyrirtæki	 og	 aðrir	 aðilar	 geta	 notað	 til	 þess	 að	 kynna	 sér	 hvernig	 hinar	 ýmsu	

aðgerðir	 bankans	 virka.	 Fjártæknifyrirtækin	 geta	 notað	 gögnin	 í	 sandkassanum	 til	 að	

forrita	lausnir	sem	tengjast	kerfi	bankans	(Landsbankinn,	e.d.-b).		

	 Tækniframfarir	 og	 breyting	 á	 hegðun	 neytenda	 hafa	 leitt	 til	 þess	 að	 miklar	

lagabreytingar	varðandi	greiðsluþjónustu	hafa	tekið	gildi	í	Evrópu	og	í	lok	síðasta	árs	var	

ný	 tilskipun	um	greiðsluþjónustu	 innleidd	hér	á	 landi.	Þessi	 löggjöf	ber	heitið	PSD2	 (e.	

Payment	Services	Directive	2)	en	hún	á	að	stuðla	að	samþættari	og	skilvirkari	evrópskum	

greiðslumarkaði,	 auka	 samkeppni,	 gera	 greiðslur	 öruggari	 og	 að	 auka	 vernd	 fyrir	

neytendur	og	fyrirtæki	 (European	Central	Bank,	2018).	Fjallað	verður	nánar	um	PSD2	 í	

sjötta	kafla.		
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4 Fjártækni		

Í	þessum	kafla	verður	rætt	um	fjártækni	og	fjártæknifyrirtæki.	Fjártækni	hefur	verið	mikill	

áhrifavaldur	á	fjármálamörkuðum	út	um	allan	heim	undanfarin	ár.	Fjártæknifyrirtæki	eru	

byrjuð	að	bjóða	upp	á	þjónustu	og	lausnir	sem	hafa	einkennt	rótgrónar	fjármálastofnanir	

í	gegnum	tíðina	og	þar	með	aukið	samkeppni	á	fjármálamarkaði.	Bankarnir	hafa	þurft	að	

halda	vel	á	spöðunum	hvað	varðar	tækninýjungar	og	fjármálalausnir	til	þess	að	dragast	

ekki	aftur	úr	samkeppninni.	Að	auki	þá	hafa	bankarnir	séð	hagnaðartækifæri	í	því	að	fara	

í	samstarf	við	fjártæknifyrirtæki	m.a.	til	þess	að	auka	framboð	sitt	á	vörum	og	þjónustu.	

Með	 sífelldri	 tækniþróun	 má	 gera	 ráð	 fyrir	 því	 að	 fjártæknin	 muni	 halda	 áfram	 að	

umbreyta	fjármálaþjónustu	og	umhverfi	greiðslumiðlunar	um	ókomna	tíð	og	samkeppnin	

á	markaðnum	mun	eflaust	aukast	(Thakor,	2019).	

4.1 Skilgreining	á	fjártækni	
Fjártækni	 eru	öll	 sú	 tækni	 og	uppfinningar	 sem	 leitast	 við	 að	 veita	nýjar	 fjárhagslegar	

lausnir	 og	 þjónustu.	 Fjártækni	 er	 ýmist	 notuð	 til	 að	 hjálpa	 fjármálafyrirtækjum	 og	

neytendum	 að	 stjórna	 fjárhagslegum	 rekstri	 sínum,	 viðskiptamódelum,	 forritum	 og	

ferlum	betur	með	því	að	nýta	sérhæfðan	hugbúnað	og	reiknirit.	Fjártækni	hefur	einnig	

umbreytandi	áhrif	á	fjármálamarkaði	og	stofnanir	og	á	veitingu	fjármálaþjónustu.	Hægt	

er	 að	 skilja	 fjártækni	 sem	 samruna	 á	 milli	 tækninnar	 og	 fjármála	 þar	 sem	 það	 veitir	

fjármálaafurðir	með	tæknilausnum	(European	Commission,	2018d).		

	 Ný	tækni	og	stefnur	sem	hafa	víðtæk	áhrif	á	fjármálaþjónustu	eru	m.a.	bálkakeðjur	

(e.	 Blockchain),	 internet	 hlutanna	 (e.	 Internet	 of	 things),	 netöryggi,	 ský	 (e.	 Clouds),	

gervigreind,	sjálfvirkni	o.fl.	Þessar	lausnir	geta	bætt	viðskiptaferla,	afhendingu	og	notkun	

fjármálaþjónustu.	 Enn	 fremur	 eru	 fjártæknifyrirtæki	 byrjuð	 að	 bjóða	 upp	 á	

fjármálaþjónustu	sem	hefðbundnar	fjármálastofnanir	líkt	og	bankar	hafa	hingað	til	boðið	

upp	á.	Þessi	nýja	þjónusta,	vörur	og	viðskiptalíkön	skora	á	núverandi	þjónustu	og	vörur	

bankanna.	Þessi	nýja	stafræna	umbreyting	er	ein	af	áskorunum	fyrir	bankanna	þar	sem	

hún	knýr	þá	til	að	taka	upp	nýjar	tæknilausnir	(Chouhan	og	Songara,	2017).		

	 Fjártækni	 hefur	 haft	 mikil	 áhrif	 á	 ósamhverfu	 fjármagns	 og	 upplýsinga	 í	

fjármálageiranum.	 Hún	 hefur	 breytt	 því	 hvernig	 neytendur	 fjárfesta,	 spara	 og	 eyða	

peningum	sínum,	sem	og	hvernig	þeir	afla	sér	fjármuna.	Fjártækni	hefur	gert	neytendum	
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kleift	að	fá	greiðari	aðgang	að	fjármagni	og	fjármálaafurðum	og	að	auki	geta	neytendur,	

sem	eru	ekki	í	bankaviðskiptum,	fengið	aðgang	að	fjármálaþjónustu.	Þá	er	ný	tækni	líkt	

og	 gervigreind	 eða	 internet	 hlutanna	 notuð	 til	 þess	 að	 takast	 á	 við	 vandamál	 eins	 og	

siðavanda	 (e.	Moral	 hazard)	 og	 hrakval	 (e.	 Adverse	 selection)	 (Calzorali,	 Fernández,	

Navaretti	og	Pozzolo,	2017).	

	 Undanfarin	 ár	 hefur	 verið	 fjárfest	 miklum	 fjárhæðum	 í	 fjártæknigeirann	 en	

samkvæmt	 skýrslu	 KPMG	 frá	 árinu	 2022	 um	 fjártæknimarkaðinn	 var	 fjárfest	 um	 210	

milljörðum	bandaríkjadala	í	geirann	árið	2021,	sem	er	um	90	milljörðum	dölum	meira	en	

árið	2020.	Árið	2019	voru	hins	vegar	alþjóðlegar	fjárfestingar	í	fjártæknigeiranum	tæpir	

214	milljarðir	dala.	Stór	ástæða	fyrir	þessari	lækkun	í	fjárfestingum	á	milli	áranna	2019	og	

2020	er	 Covid-19	 faraldurinn	 en	það	hafði	 lamandi	 áhrif	 á	 efnahag	 flestra	 fyrirtækja	 í	

heiminum	 (KPMG,	 2022).	 Mynd	 7	 sýnir	 hvernig	 þróunin	 hefur	 verið	 í	 alþjóðlegum	

fjárfestingum	í	fjártæknigeiranum	undanfarin	ár,	tölurnar	eru	í	milljörðum	dala.		

Mynd	7:	Alþjóðlegar	fjárfestingar	í	fjártæknigeiranum	í	milljörðum	dala	(KPMG,	2022)	

	

	 Fjárfestingar	 í	 tækni	 og	 nýsköpunarhraði	 hefur	 aukist	 verulega	 undanfarin	 ár.	

Miklar	framfarir	hafa	verið	í	gervigreind,	stórgagnagreiningum	og	snjallsímaforritum	og	

það	hefur	 haft	 umtalsverð	 áhrif	 á	 viðskiptamódel	 rótgróinna	 fjármálastofnanna,	 nýrra	

markaðsaðila	 og	 tæknifyrirtækja	 sem	 og	 allan	 fjármálageirann.	 Árið	 2018	 lagði	

framkvæmdastjórn	Evrópusambandsins	á	laggirnar	nýja	aðgerðaráætlun	um	fjártækni	(e.	

FinTech	 action	 plan)	 til	 þess	 að	 takast	 á	 við	 þessa	 þróun	 í	 fjártæknigeiranum.	
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Aðgerðaráætlunin	er	með	þrjú	meginmarkmið:	að	styðja	nýstárleg	viðskiptamódel	til	að	

stækka	 markaðinn	 innan	 Evrópusambandsins,	 að	 auka	 netöryggi	 og	 heilindi	

fjármálakerfisins	og	að	hvetja	fyrirtæki	innan	fjármálakerfisins	til	að	innleiða	nýja	tækni	í	

rekstri	 sínum.	Aðgerðaráætlunin	á	að	hagnast	bæði	neytendum	og	atvinnulífinu	 innan	

Evrópusambandsins,	stuðla	að	samkeppnishæfari	og	nýstárlegri	fjármálageira	í	Evrópu	og	

viðhalda	mikilli	neytenda-	og	fjárfestavernd	(European	Commission,	2018d).		

4.2 Samband	fjártæknifyrirtækja	og	banka		
Nýjar	tæknilausnir	sem	bæði	bankar	og	fjártæknifyrirtæki	hafa	kynnt	til	leiks	eru	sífellt	að	

þróa,	 breyta	 og	 hrista	 upp	 í	 fjármálamarkaðnum.	 Fjártæknifyrirtæki	 nýta	 sér	

tækninýjungar	til	þess	að	framleiða	nýjar	fjármálaþjónustur	og	eru	á	sama	tíma	að	mynda	

fleiri	keppendur	í	hefðbundna	bankageiranum.	Fyrir	vikið	standa	bankarnir	frammi	fyrir	

krefjandi	aðstæðum	í	kjölfar	aukinnar	samkeppni.	Í	gegnum	tíðina	hafa	viðskiptabankar	

verið	opnir	fyrir	nýjungum	og	þróast	með	nýjum	tæknilausnum	en	nú	er	hins	vegar	mikill	

uppgangur	 tæknimiðaðra	 fyrirtækja	 og	 sífelldar	 tæknibreytingar	 að	 veita	 bönkunum	

mikla	áskorun	(Gomber,	Koch	og	Siering,	2017).		

	 Þrír	 meginþættir	 stuðla	 að	 velgengni	 fjártæknifyrirtækja.	 Fyrst	 og	 fremst	 veita	

fjártæknifyrirtæki	kröfum	og	væntingum	viðskiptavina	sinna	mikla	athygli	sem	gerir	þeim	

auðveldara	fyrir	að	útvega	vörur	og	þjónustu	sem	eru	sérsniðnar	að	þörfum	viðskiptavina	

sinna.	Í	öðru	lagi	eru	fjártæknifyrirtæki	sífellt	að	leita	nýrra	leiða	til	þess	að	selja	vörur	og	

þjónustu	með	mismunandi	tæknilausnum.	Að	 lokum	eru	fjártæknifyrirtæki	oft	byggð	á	

upplýsingatækni	 (e.	 IT-based)	 sem	 gerir	 þeim	 kleift	 að	 vera	 nýstárlegri	 og	 eykur	

aðlögunarhæfni	þeirra.	Tækniþróun	krefst	þess	að	rekstur	og	viðskiptalíkön	fyrirtækja	séu	

sveigjanleg	 og	 nýstárleg.	 Fjártæknifyrirtæki	 eru	 oft	 að	 búa	 til	 lausnir	 við	 núverandi	

vandamálum	 í	 fjármálageiranum	 sem	 gerir	 þau	 að	 krefjandi	 samkeppnisaðilum	 fyrir	

bankanna	(Gomber,	Koch	og	Siering,	2017).		

	 Það	er	mikilvægt	að	bankar	þrói	nýjar	lausnir	fyrir	viðskiptavini	sína	og	það	kallar	

á	 auknar	 fjárfestingar	 á	 ýmsum	 tæknisviðum.	 Fjártækni	 getur	 haft	 áhrif	 á	 fjármögnun	

neytenda,	 húsnæðislán,	 tryggingar,	 fjárfestingar,	 sparnað,	 smásölugreiðslur	 og	

lánveitingar	til	lítilla	og	meðalstórra	fyrirtækja.	Þetta	eru	svið	sem	bankarnir	leggja	mikla	

áherslu	á	og	eru	undirstaðan	 í	þeirra	rekstri.	Samkeppnin	á	milli	 fjártæknifyrirtækja	og	

bankanna	 miðast	 nú	 að	 miklu	 leyti	 að	 greiðslulausnum	 þar	 sem	 neytendur	 vilja	
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einfaldleika,	 lág	 verð,	 gagnsæi	 og	 þjónustu	 sem	er	 aðgengileg.	 Þessi	 samkeppni	 getur	

reynst	 bönkunum	 ansi	 þungbær	 þar	 sem	 þetta	 kallar	 á	 auknar	 fjárfestingar	 og	miklar	

breytingar	 á	 stafrænum	 innviðum	þeirra.	 Það	getur	 kostað	mikla	 fjármuni	og	þarfnast	

mikils	mannafla	við	að	setja	upp	kerfin	og	sjá	til	þess	að	þau	gangi	almennilega.	Bankarnir	

hafa	oft	mörg	verkefni	á	sínum	snærum	og	geta	því	ekki	nýtt	tæknideildir	sínar	að	fullu	

við	að	þróa	nýjar	lausnir	fyrir	viðskiptavini	sína.	Þetta	leiðir	til	þess	að	bankarnir	eru	farnir	

að	fara	í	samstarf	við	fjártæknifyrirtæki	um	allan	heim	sem	sjá	m.a.	um	að	þróa	þessar	

nýju	lausnir	fyrir	þá	(Calzorali,	Fernández,	Navaretti	og	Pozzolo,	2017).	

	 Bankarnir	hafa	margir	áttað	sig	á	því	að	það	getur	reynst	þeim	ansi	arðbært	að	

fara	 í	 samstarf	 við	 fjártæknifyrirtæki.	 Með	 þessu	 samstarfi	 geta	 þeir	 innleitt	 nýjar	

tæknilausnir	fjártæknifyrirtækjanna	í	sinn	eigin	rekstur.	Þetta	sparar	tíma	og	vinnu	fyrir	

bankanna	þar	sem	þeir	þurfa	nú	ekki	að	þróa	þessar	lausnir	sjálfir.	Fjártæknifyrirtæki	geta	

hins	vegar	verið	rög	við	það	að	selja	tækninýjungar	sínar	en	með	því	að	fara	í	samstarf	við	

bankanna	geta	þessi	 fyrirtæki	fengið	aðgang	að	töluvert	stærri	viðskiptavinahóp.	Nýjar	

tæknilausnir	 og	 samstarf	 við	 fjártæknifyrirtæki	 getur	 aukið	 áhættu	 fyrir	 bankanna	 en	

jafnframt	 opnað	 dyrnar	 fyrir	 nýjum	 tækifærum.	 Bankarnir	 þurfa	 að	 halda	 áfram	 að	

viðhalda	og	þróa	öryggiskerfi	 sín	 til	 þess	 að	hámarka	netöryggi	og	 lágmarka	áhættu	á	

peningaþvætti	og	fjármögnun	hryðjuverka	en	ávinningurinn	við	það	að	fara	í	samstarf	eru	

m.a.	skilvirkari	viðskiptalíkön	og	aukið	 framboð	á	nýjum	vörum	og	þjónustu	sem	bæta	

upplifun	 viðskiptavina.	 Kostur	 þess	 að	 endurskipuleggja	 viðskiptalíkön	 og	 innleiða	

tækninýjungar	fjártæknifyrirtækja	er	að	bankarnir	verða	töluvert	sveigjanlegri	í	breyttum	

fjármálageira	og	eru	betur	í	stakk	búnir	að	takast	á	við	tækninýjungar	og	auknar	kröfur	

neytenda.	 Með	 þessu	 samstarfi	 sjá	 bankarnir	 ekki	 einungis	 fyrir	 sér	 að	 innleiða	

tæknilausnir	 í	 rekstur	 sinn	heldur	 stefna	þeir	 einnig	 að	því	 að	 fá	 aðgang	að	háþróaðri	

tækni	fjártæknifyrirtækjanna	sem	gerir	þeim	kleift	að	auka	skilvirkni	rekstursins	og	bjóða	

viðskiptavinum	sínum	upp	á	betri	vörur	og	þjónustu	(Thakor,	2019).	

	 Íslenskir	bankar	eru	byrjaðir	að	fara	í	aukið	samstarf	við	fjártæknifyrirtæki,	bæði	

innlend	sem	og	erlend.	Dæmi	um	það	er	samstarf	Íslandsbanka	og	fjártæknifyrirtækisins	

Meniga.	Með	þessu	samstarfi	vildi	Íslandsbanki	breyta	netbanka	sínum	til	hins	betra	til	

þess	 að	 hjálpa	 viðskiptavinum	 sínum	 að	 hafa	 betri	 stjórn	 og	 fá	 meira	 út	 úr	 sínum	

persónulegu	 fjármálum.	Markmið	 Íslandsbanka	 var	 að	 byggja	 upp	 langtíma	 tryggð	 og	

auka	þátttöku	viðskiptavina	sinna	með	því	að	vera	traustur	ráðgjafi	þeirra.	Bankinn	vildi	
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útvega	 persónulegan	 og	 skilvirkan	 netbanka	 sem	 hvetur	 viðskiptavini	 sína	 til	 að	 taka	

stjórn	 á	 fjárhagslegri	 heilsu	 sinni	 ásamt	 því	 að	 veita	 þeim	 persónuleg	

endurgreiðsluverðlaun	 (e.	 Personalised	 cashback	 rewards)	 sem	 sparar	 viðskiptavinum	

umtalsverðar	 fjárhæðir.	 Samkvæmt	 rannsóknum	 Meniga	 þá	 féll	 þetta	 samstarf	 vel	 í	

farveginn	hjá	viðskiptavinum	bankans	en	niðurstöður	þeirra	eru	m.a.	þær	að	yfir	80%	af	

notendum	netbankans	eru	mjög	ánægðir,	9	af	hverjum	10	notendum	mæla	frekar	með	

netbanka	 Íslandsbanka	en	hjá	öðrum	viðskiptabönkum	og	19,4%	aukning	hefur	verið	 í	

stofnun	innlánsreikninga	og	greiðslukorta	hjá	bankanum	í	kjölfar	samstarfsins	(Meniga,	

e.d.).		

	 Landsbankinn	 hefur	 einnig	 látið	 til	 sín	 taka	 hvað	 varðar	 samstarf	 við	

fjártæknifyrirtæki	 en	 árið	 2019	 var	 hann	 fyrstur	 allra	 banka	 hérlendis	 að	 opna	 API	

markaðstorg.	Á	þessu	markaðstorgi	geta	aðilar	í	fjártæknigeiranum	sótt	upplýsingar	um	

kerfi	 bankans	 og	 nýtt	 sér	 það	 við	 þróun	 á	 nýjum	 lausnum.	 Skömmu	 seinna	 var	 A2A	

greiðslulausnin	 kynnt	 til	 leiks	 en	með	 henni	 geta	 fjártæknifyrirtæki	 útbúið	 forrit	 sem	

viðskiptavinir	bankans	geta	nýtt	sér	við	að	greiða	fjármuni	beint	af	reikningum	sínum,	án	

viðkomu	 annarra	 lausna	 hjá	 bankanum,	 s.s.	 netbankann,	 Landsbankaappið	 eða	

greiðslukort.	Þetta	eru	stór	skref	í	átt	að	opna	bankaumhverfinu	(e.	Open	banking)	sem	

felur	 í	 sér	 að	 bankarnir	 eru	 farnir	 að	 opna	 fyrir	 aðgang	 að	 ýmsum	 upplýsingum	

(Landsbankinn,	e.d.-c).	Þetta	er	einungis	 toppurinn	af	 ísjakanum	þegar	kemur	að	opna	

bankaumhverfinu	en	nánar	verður	rætt	um	það	í	fimmta	kafla.		

4.3 Fjártækni	á	Íslandi	
Fjártækni	 hefur	 þróast	 umtalsvert	 hérlendis	 undanfarna	 tíð.	 Mikil	 flóra	 af	 nýjum	

tæknilausnum	eða	snjallsímaforritum	hefur	litið	dagsins	ljós	og	er	orðinn	vaxandi	partur	

af	okkar	samfélagi.	Hvort	sem	verið	er	að	framkvæma	einfaldar	millifærslur	eða	greiðslur	

þá	 er	 það	 í	 mörgum	 tilfellum	 framkvæmt	 í	 forritum	 sem	 eru	 hönnuð	 af	

fjártæknifyrirtækjum.	Innlendum	fjártæknifyrirtækjum	hefur	farið	fjölgandi	undanfarin	ár	

og	á	hverju	ári	virðist	hópurinn	stækka.	Kass,	Aur,	Rapyd	og	Meniga	eru	dæmi	um	íslensk	

fjártæknifyrirtæki	sem	sérhæfa	sig	á	sviði	greiðslumiðlunar.	Að	auki	eru	fyrirtæki	líkt	og	

Framtíðin	og	Netgíró	 sem	 sérhæfa	 sig	 í	 útlánastarfsemi.	 Þessi	 fjártæknifyrirtæki	 bjóða	

m.a.	upp	á	greiðsluforrit	sem	eru	hönnuð	með	þeim	tilgangi	að	auka	þægindi	og	öryggi	

neytendans	í	greiðsluferlinu.	Hins	vegar	eru	þessi	greiðsluforrit	byggð	ofan	á	hefðbundnu	
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kortakerfin	eða	grunnlausnir	fjármálafyrirtækja	og	ennþá	eru	ekki	til	íslensk	greiðsluforrit	

sem	eru	með	enga	tengingu	við	kortakerfin	(Seðlabanki	Íslands,	2017).		

	 Árið	 2018	 voru	 stofnuð	 samtök	 fyrir	 fjártæknifyrirtæki	 hér	 á	 landi	 og	 tilgangur	

samtakanna	 er	 að	 vernda	 hagsmuni	 fjártæknifyrirtækja	 sem	 starfa	 á	 íslenskum	

fjármálamarkaði	sem	vinna	að	því	að	þróa	og	bæta	núverandi	fjármálaumhverfi.	Markmið	

samtakanna	 er	 að	 auka	 framboð	 og	 gagnsæi	 á	 innlendri	 fjármálaþjónustu.	 Öll	 þau	

fyrirtæki	sem	mynda	rekstur	sinn	í	kringum	þróun,	nýsköpun	og	bætingu	á	hinum	ýmsu	

tæknilausnum	geta	átt	aðild	að	samtökunum.	Alls	eiga	12	fyrirtæki	aðild	að	samtökunum	

og	gera	má	ráð	fyrir	því	að	þeim	muni	fjölga	með	komandi	árum	(Fjártækni	á	Íslandi,	e.d.).	

	 Viðskiptabankar	hafa	tekið	þátt	í	þeirri	tækniþróun	sem	hefur	orðið	um	allan	heim	

undanfarin	ár	með	því	að	bjóða	upp	á	tækninýjungar	og	nýjar	lausnir.	Bankarnir	hafa	verið	

gjarnir	á	að	fara	í	samstarf	við	ýmis	fjártæknifyrirtæki	til	þess	að	njóta	góðs	af	drifkrafti	

þeirra	 og	 tækniþekkingu.	 Samstarf	 á	milli	 viðskiptabanka	 og	 fjártæknifyrirtækja	 hefur	

verið	eitt	af	megineinkennum	fjártækninnar	hér	á	landi.	Líkt	og	áður	hefur	komið	fram	þá	

hagnast	 fjártæknifyrirtækin	 einnig	 á	 þessu	 samstarfi	 þar	 sem	 þau	 fá	 m.a.	 aðgang	 að	

stórum	viðskiptavinahóp	bankanna.	Þessi	þróun	gerir	það	að	verkum	að	það	sé	mikilvægt	

að	 regluverkið	 fyrir	 þessari	 starfsemi	 verði	 ekki	 úrelt.	 Fjármálaeftirlitið	 fylgist	 vel	með	

þessari	þróun	og	sér	til	þess	að	allt	sé	með	felldu	og	hefur	því	lagt	á	laggirnar	þjónustuborð	

sem	 tekur	 við	 fyrirspurnum	 varðandi	 eftirlit	 á	 fjármálamarkaði	 vegna	 fjártækni.	

Þjónustuborðið	 er	 hugsað	 fyrir	 þá	 aðila	 sem	 hyggjast	 bjóða	 upp	 á	 þjónustu	 á	 sviði	

fjártækni	 og	 tilgangur	 þess	 er	 að	 auðvelda	 samskiptin	 á	 milli	 þessara	 aðila	 og	

fjármálaeftirlitsins.	Þar	geta	þeir	fengið	upplýsingar	um	það	hvort	að	þeir	þurfi	leyfi	fyrir	

starfsemi	sinni	og	hvort	að	starfsemin	eða	þjónustan	sem	þeir	bjóða	upp	á	sé	í	samræmi	

við	þau	lög	sem	ríkja	hér	á	landi	(Sigvaldur	Fannar	Jónsson,	2018).		

4.4 Fjártækni	út	í	heimi	
Gríðarlegur	fjöldi	af	fjártæknifyrirtækjum	eru	starfrækt	um	allan	heim	og	miklu	fjármagni	

hefur	verið	veitt	 í	 geirann.	Fjártæknimarkaðir	hafa	 farið	vaxandi	undanfarin	ár	en	þeir	

stærstu	eru	í	Kína	og	Bandaríkjunum.	Fjártæknimarkaðurinn	í	Kína	er	leiðandi	í	heiminum	

hvað	 varðar	 heildarnotendur,	 markaðsstærð	 og	 fjárfestingar.	 Tvö	 af	 fimm	 stærstu	

fjártæknifyrirtækjum	heims	eru	kínversk	 sem	 fjárfestar	meta	á	meira	en	200	milljarða	

bandaríkjadala.	 Helstu	 drifkraftarnir	 á	 bakvið	 velgengni	 Kína	 á	 sviði	 fjártækninnar	 eru	
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tækni,	menntun,	íbúafjöldi,	efnahagslegar	framfarir,	aukin	notkun	snjallsíma,	frjálsræði	í	

fjármálageiranum	og	samþykki	reglugerða.	(PricewaterhouseCoopers,	2021).		

	 Evrópa	 býður	 fjártæknifyrirtækjum	 upp	 á	 viðskiptaumhverfi	 sem	 einkennist	 af	

stöðugleika,	 nýsköpun	 og	 tækniþróun.	 Evrópa	 er	 heimili	 margra	 fjármála-	 og	

tæknimiðstöðva	og	íbúar	heimsálfunnar	eru	flestir	vel	menntaðir	og	tvítyngdir	sem	leiðir	

til	þess	að	 fjártæknifyrirtæki	 í	Evrópu	hafa	greiðan	aðgang	að	hæfileikaríku	 starfsfólki.	

Lönd	eins	og	 England,	 Frakkland,	 Þýskaland,	 Spánn	og	 Sviss	 eru	 leiðandi	 á	 evrópskum	

fjártæknimarkaði	og	einnig	hefur	verið	mikill	vöxtur	hjá	Norðurlöndunum.	Eins	og	staðan	

er	 núna	 þá	 er	 fjártæknimarkaðurinn	 í	 Evrópu	 um	 27%	 af	 uppsöfnuðu	 verðmati	

fjártækniiðnaðarins	í	heiminum	(EuroDev,	2021).		

	 Fjártæknimarkaðurinn	 í	 Bandaríkjunum	hefur	 verið	 að	 vaxa	með	miklum	hraða	

undanfarin	ár	með	tilkomu	fjölda	nýrra	 fjártækni-	og	sprotafyrirtækja.	Markaðurinn	er	

mjög	 samþjappaður	 á	 meðal	 tæknirisa	 líkt	 og	 Chime,	 Plaid	 og	 Stripe.	 Stærstu	

markaðsaðilarnir	sérhæfa	sig	í	lausnum	á	sviði	greiðslumiðlunar	og	trygginga	en	hafa	verið	

að	fjárfesta	umtalsverðum	fjármunum	í	að	auka	þjónustu	sína	og	miða	á	ný	svið	líkt	og	

bálkakeðju	(e.	Blockchain),	rafmyntir	(e.	Cryptocurrency),	stafræn	útlán	o.s.frv.	(Bluewave	

Consulting	and	Research,	2021).	Flest	af	stærstu	fjártæknifyrirtækjum	heimsins	eru	með	

höfuðstöðvar	 sínar	 í	 Bandaríkjunum	 eða	 Kína.	 Tvö	 stærstu	 fyrirtækin	 eru	

greiðslufyrirtækin	Visa	og	Mastercard	sem	eru	með	höfuðstöðvar	sínar	í	Bandaríkjunum	

en	markaðsvirði	þeirra	eru	tæplega	478	og	368	milljarðar	bandaríkjadala.	Þar	á	eftir	fylgir	

kínverska	 fjártæknifyrirtækið	 Ant	 Group	 með	 markaðsvirði	 upp	 á	 312	 milljarða	

bandaríkjadala.	Evrópsk	fyrirtæki	líkt	og	Irish	Stripe,	Ayden	og	Klarna	eru	einnig	á	meðal	

stærstu	fjártæknifyrirtækja	heims	ef	miðað	er	við	markaðsvirði	(Statista,	2022b).	Mynd	8	

sýnir	markaðsvirði	15	stærstu	fjártæknifyrirtækja	heims	árið	2021	og	hvar	í	heiminum	þau	

eru	staðsett,	tölurnar	í	myndinni	eru	í	milljörðum	bandaríkjadala.		
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Mynd	8:	Markaðsvirði	stærstu	fjártæknifyrirtækja	heimsins	árið	2021	(Statista,	2022b)	
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5 Opna	bankaumhverfið		

Í	þessum	kafla	verður	fjallað	um	opna	bankaumhverfið	og	opnun	bankanna.	Einnig	verður	

rætt	stuttlega	um	API	forritaskil	og	í	hverju	sú	tækni	felst.	Opna	bankaumhverfið	hefur	

verið	 tíðrætt	 viðfangsefni	 undanfarin	 misseri	 þar	 sem	 það	 er	 talið	 vera	 framtíð	

bankakerfisins.	 Bankarnir	 eru	 og	 verða	 skyldugir	 til	 þess	 að	 opna	 sig	 og	 veita	

þjónustuveitendum	og	öðrum	aðilum	aðgang	að	upplýsingum	sínum	m.a.	með	notkun	á	

tækni	 sem	 nefnist	 API.	 Þessi	 þróun	 mun	 auka	 hag	 neytenda	 og	 veldur	 því	 að	

fjártæknifyrirtæki	 geta	 farið	 að	 bjóða	 upp	 á	 sömu	 fjármálaþjónustur	 og	 bankarnir.	

Samkeppnin	á	markaði	herðist	með	innkomu	nýrra	keppenda	og	bankar	munu	þurfa	að	

ganga	í	gegnum	miklar	breytingar.	Bankakerfið	hefur	ekki	opnast	að	fullu	en	innleiðingin	

á	PSD2	tilskipuninni	er	talin	marka	upphafið	að	þeirri	þróun	(Brodsky	og	Oakes,	2017).		

5.1 Skilgreining	á	opnu	bankaumhverfi		
Í	 Evrópu	 er	 innleiðing	 á	 PSD2	 tilskipuninni	 orðið	 hálfgert	 samheiti	 yfir	 opna	

bankaumhverfið	(e.	Open	banking).	Sumir	halda	að	þetta	sé	sami	hluturinn	en	í	raun	eru	

þetta	tvö	mismunandi	hugtök.	PSD2	er	sérstakt	reglugerðarskref	Evrópusambandsins	sem	

á	að	virka	sem	hvati	fyrir	hreyfingu	fjármálamarkaðarins	í	átt	að	opnu	bankaumhverfi	en	

opna	bankaumhverfið	lýsir	aftur	á	móti	almennri	alþjóðlegri	þróun	sem	byggist	á	tækni	

sem	nefnist	 forritaskil	 (e.	Application	program	interface	eða	API)	og	markaðsblöndu	af	

rótgrónum	 fjármálafyrirtækjum	 og	 fjártæknifyrirtækjum.	 Opna	 bankaumhverfið	 er	

töluvert	 stærra	 fyrirbæri	 en	 PSD2	 en	 það	 er	 framkvæmd	 sem	 veitir	 þriðju	 aðilum	

(fjármálaþjónustuveitendum)	 opinn	 aðgang	 að	 starfsemi,	 viðskiptagögnum	 og	 öðrum	

fjárhagsgögnum	hjá	bönkum	og	öðrum	fjármálastofnunum	með	því	að	nota	API.	Hugtakið	

vísar	til	opins	fjármálamarkaðar	þar	sem	þriðju	aðilar	hafa	getu	og	leyfi	til	þess	að	bjóða	

viðskiptavinum	sínum	fjármálaþjónustu	án	þess	að	þurfa	að	festa	sig	í	sessi	sem	gríðarlega	

eftirlitsskyld	fjármálafyrirtæki,	líkt	og	bankar	eru	(Brodsky	og	Oakes,	2017).		

	 Opna	 bankaumhverfið	 er	 drifkraftur	 nýsköpunar	 í	 bankastarfsemi.	Með	 því	 að	

treysta	á	netkerfi	í	stað	miðstýringar	getur	opna	bankaumhverfið	hjálpað	neytendum	að	

deila	gögnum	um	fjárhag	sinn	á	öruggan	hátt	með	öðrum	fjármálastofnunum.	Til	dæmis	

getur	 API	 einfaldað	 ferlið	 við	 að	 skipta	 um	 viðskiptabanka.	 API	 getur	 einnig	 skoðað	

viðskiptagögn	neytenda	 til	þess	að	bera	kennsl	á	þær	 fjármálavörur	og	þjónustur	 sem	
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hentar	þeim,	svo	sem	annað	kreditkort	með	lægri	vöxtum	eða	nýjan	sparnaðarreikning	

sem	 ber	 hærri	 vexti.	 Með	 notkun	 nettengdra	 reikninga	 gæti	 opna	 bankaumhverfið	

hjálpað	lánveitendum	að	fá	nákvæmari	mynd	af	áhættustigi	og	fjárhagsstöðu	neytenda	

til	þess	að	geta	boðið	upp	á	arðbærari	lánskjör.	Það	gæti	einnig	hjálpað	lántökum	að	fá	

nákvæmari	mynd	af	sinni	eigin	fjárhagsstöðu	sem	þeir	geta	metið	áður	en	þeir	skuldsetja	

sig	(Brodsky	og	Oakes,	2017).		

	 Opna	bankaumhverfið	miðar	að	því	að	skapa	ávinning	fyrir	viðskiptavini	með	því	

að	 veita	 samanburðarþjónustu	 á	 reikningum,	 stjórnun	 einkafjármála	 og	 veita	 greiðan	

aðgang	að	lánaþjónustu.	Þetta	mun	gera	viðskiptavinum	kleift	að	taka	stjórn	á	fjármálum	

sínum,	taka	vel	upplýstar	og	betri	ákvarðanir	og	stjórna	mörgum	reikningum	í	gegnum	

eitt	 forrit.	 Á	 komandi	 árum	 munu	 bankar	 neyðast	 til	 þess	 að	 endurskoða	 núverandi	

vöruúrval	sitt,	hætta	framleiðslu	á	nokkrum	tekjuskapandi	vörum	og	aðlagast	að	hinum	

samkeppnisharða	opna	markaði.	Stórir	rótgrónir	bankar	munu	neyðast	til	að	keppast	við	

nýrri	og	smærri	banka	sem	helst	skilar	sér	í	 lægri	kostnaði,	betri	tækni	og	þjónustu	við	

viðskiptavini.	Eldri	bankar	verða	að	finna	nýjar	leiðir	til	þess	að	gera	ýmsa	hluti	og	neyðast	

því	til	að	eyða	fjármunum	í	nýja	tækni	eða	fara	í	samstarf	við	fjártæknifyrirtæki.	Hins	vegar	

geta	bankarnir	nýtt	sér	þessa	nýju	tækni	til	þess	að	styrkja	viðskiptatengsl	og	varðveislu	

viðskiptavina	 með	 því	 að	 veita	 þeim	 betri	 aðstoð	 við	 að	 halda	 utan	 um	 fjármál	 sín	

(Chandran,	2017).		

5.2 Opnun	bankanna		
Íslenskir	og	erlendir	bankar	hafa	verið	að	haga	rekstri	sínum	í	takt	við	þá	þróun	sem	hefur	

orðið	undanfarin	ár	með	því	að	opna	aðgang	fyrir	ýmsum	upplýsingum	innan	bankanna.	

Bankarnir	eru	undir	miklu	álagi	við	að	framfylgja	þessari	þróun	en	þeir	eiga	hættu	á	að	

dragast	aftur	úr	ef	þeir	gera	það	ekki.	Því	er	mikilvægt	að	bankarnir	séu	í	samstarfi	við	

fjártæknifyrirtæki	svo	að	viðskiptavinir	þeirra	hafi	aðgengi	að	nýsköpun	þeirra.	Árið	2019	

opnaði	 Landsbankinn	 API	 markaðstorg	 þar	 sem	 þjónustuveitendur	 geta	 þróað	 nýjar	

fjártæknilausnir.	 Þar	 geta	 fjártæknifyrirtæki	 og	 aðrir	 aðilar	 sótt	 upplýsingar	 um	 kerfi	

bankans	 sem	 þau	 nota	 til	 að	 þróa	 nýjar	 lausnir,	 líkt	 og	 áður	 hefur	 komið	 fram	

(Landsbankinn,	e.d.-c).	Íslandsbanki	var	hins	vegar	fyrstur	allra	banka	hér	á	landi	til	þess	

að	íhuga	samstarf	við	fjártæknifyrirtæki	við	þróun	á	nýjum	lausnum	en	árið	2018	opnaði	

Íslandsbanki	fyrir	umsóknir	að	API	markaðstorginu	sínu.	Þetta	var	gert	til	þess	að	bankinn	
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gæti	aðlagað	sig	að	þeim	breytingum	sem	hafa	verið	að	eiga	sér	stað	í	bankageiranum.	

Líkt	og	hjá	Landsbankanum	þá	er	markaðstorgið	umhverfi	þar	sem	fjártæknifyrirtæki	og	

aðrir	 aðilar	 geta	 sótt	 upplýsingar	 um	 kerfi	 bankans	 og	 nýtt	 sér	 þær	 upplýsingar	 við	

nýsköpun	og	þróun	á	nýjum	þjónustu	og	lausnum	(Íslandsbanki,	2018).	Arion	banki	fór	

aðeins	 öðruvísi	 leið	 en	 hinir	 bankarnir	 en	 árið	 2019	 fóru	 þeir	 í	 samstarf	 við	

fjártæknifyrirtækið	Meniga	 og	 afrakstur	 samstarfsins	 var	 notendavænna	 og	 skilvirkara	

smáforrit.	Þeir	opnuðu	á	aðgengi	að	gagnaflutningi	og	viðskiptavinir	sem	eru	í	viðskiptum	

við	 fleiri	en	einn	banka	geta	haft	upplýsingar	um	bankareikninga	sína	og	greiðslukort	 í	

smáforriti	Arion	banka.	Þessi	lausn	var	ekki	einungis	ætluð	viðskiptavinum	Arion	banka	

heldur	einnig	viðskiptavinum	annarra	banka.	(Arion	opnar	fyrir	aðra	banka,	2019).		

Íslensku	 bankarnir	 hafa	 verið	 í	 miklum	 undirbúningi	 fyrir	 innleiðingu	 PSD2	

tilskipunarinnar	og	opnun	bankakerfisins	undanfarin	ár.	Þetta	er	mikilvæg	þróun	sem	mun	

gjörbylta	bankageiranum	út	um	allan	heim	og	því	er	mikilvægt	að	bankarnir	hérlendis	fylgi	

þeirri	 þróun.	 Fróðlegt	 verður	 að	 vita	 hvernig	 áhrifin	 verða	 eftir	 því	 sem	 umhverfi	

bankanna	opnast	meira	og	nýjar	þjónustur	og	lausnir	fara	að	myndast.		

5.3 Áskoranir	við	opna	bankaumhverfið		
Miklar	áskoranir	geta	verið	tilfallandi	fyrir	banka	með	opnun	á	bankakerfinu.	Þróunin	gerir	

það	að	verkum	að	þriðju	aðilar	fá	aukið	aðgengi	að	ýmsum	upplýsingum	innan	bankanna	

og	þar	á	meðal	upplýsingar	um	viðskiptavini	þeirra.	Viðskiptavinir	gera	miklar	kröfur	um	

öryggi	þegar	þeir	nota	forrit	þriðja	aðila	sem	hefur	aðgang	að	fjárhagssupplýsingum	þeirra	

en	þeir	gera	m.a.	kröfu	um	að	þriðju	aðilar	þurfi	að	fylgja	reglugerðum.	Að	auki	fylgir	því	

ákveðin	áskorun	fyrir	bankanna	að	fræða	viðskiptavini	sína	um	mögulega	ávinninga	sem	

fylgja	því	að	deila	fjárhagslegum	upplýsingum	sínum	með	þriðja	aðila.	Bankarnir	munu	

þurfa	að	hjálpa	viðskiptavinum	sínum	að	skilja	virði	eigin	gagna	og	ábyrgðina	sem	þeir	

bera	á	herðum	sér	þegar	þeir	deila	þessum	gögnum	með	þriðja	aðila.	Fjárhagur	fólks	er	

oft	viðkvæmt	umræðuefni	og	flestir	eru	lítið	í	því	að	deila	þeim	upplýsingum	með	öðrum.	

Því	getur	það	reynst	bönkunum	erfitt	að	sannfæra	og	laða	að	sér	nýja	viðskiptavini	sem	

vilja	 ekki	 deila	 sínum	 fjárhagsupplýsingum	með	 þriðja	 aðila.	 Að	 lokum	hafa	 netglæpir	

sjaldan	verið	fleiri	og	tölvuþrjótar	eru	sífellt	að	finna	nýjar	leiðir	til	þess	að	svindla	á	fólki	

eða	fyrirtækjum.	Í	opna	bankaumhverfinu,	þar	sem	að	gögnum	er	deilt	í	gegnum	API,	fá	

tölvuþrjótar	nýjar	leiðir	til	að	mynda	netárásir	sínar.	Þetta	geta	verið	árásir	miðaðar	að	
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stafrænum	innviðum	fyrirtækja	eða	þar	sem	vanþekking	viðskiptavina	er	misnotuð.	Þetta	

getur	 leitt	 til	 þess	 að	 gögnum	 er	 stolið	 og	 auðkennisþjófnaður	 og	 fjárhagssvik	 aukast	

(Choudhry	og	Premchand,	 2018).	 Það	er	 ljóst	 að	opna	bankaumhverfið	 verður	 enginn	

dans	á	rósum	fyrir	bankanna	og	því	er	mikilvægt	að	þeir	innleiði	góðar	öryggisvenjur	og	

séu	vel	í	stakk	búnir	fyrir	síauknar	netárásir.		

5.4 Forritaskil	(API)	
Forritaskil	 eða	 API	 (e.	 Application	 program	 interface)	 er	 sú	 tækni	 sem	 opna	

bankaumhverfið	byggir	á.	API	er	samsetning	á	forritunarkóða	sem	gerir	einu	forriti	eða	

hugbúnaði	kleift	að	flytja	gögn	og	eiga	í	samskiptum	við	annan	hugbúnað.	Í	grunninn	er	

þetta	leið	fyrir	tvö	tölvuforrit	að	eiga	samskipti	sín	á	milli	í	gegnum	netkerfi	með	því	að	

nota	sameiginlegt	tölvutungumál	sem	þau	skilja	bæði.	Megintilgangur	API	er	að	einfalda	

hugbúnaðarþróun	og	gera	hana	hraðari	ásamt	því	að	gefa	fyrirtækjum	kost	á	því	að	veita	

innri	 deildum	 og	 þriðju	 aðilum	 aðgang	 að	 gögnum	 og	 virkni	 forrita	 sinna	 (Ozcan	 og	

Zachariadis,	2017).		

	 Til	 eru	þrjár	 gerðir	 af	API	 en	það	 getur	 verið	 til	 innanhús	API	 (e.	Private	APIs),	

samstarfsaðila	API	(e.	Partner	APIs)	eða	opinbert	API	(e.	Public	APIs).	 Innanhús	API	eru	

hönnuð	í	þeim	tilgangi	að	bæta	lausnir	og	þjónustur	innan	fyrirtækis.	Einungis	forritarar	

innan	 fyrirtækisins	 hafa	 aðgang	 að	 þessu	 API	 sem	 þeir	 nota	 til	 þess	 að	 samþætta	

upplýsingakerfi	 eða	 forrit	 og	 byggja	 upp	 ný	 kerfi	 eða	 lausnir	 sem	 að	 viðskiptavinir	

fyrirtækisins	munu	svo	nota.	Þó	svo	að	forrit	séu	aðgengileg	almenningi	þá	eru	viðmótin	

sjálf	 aðeins	 tiltæk	 fyrir	 þá	 sem	 vinna	 beint	með	API	 útgefandanum.	 Þessi	 stefna	 gerir	

fyrirtækjum	 kleift	 að	 stjórna	 API	 notkuninni	 að	 fullu.	 Samstarfsaðila	 API	 eru	 ekki	

aðgengileg	almenningi	og	samstarfsaðilar	þurfa	að	hafa	sérstakt	leyfi	til	þess	að	fá	aðgang	

að	þeim.	B2B	(e.	Business	to	business)	er	dæmi	um	viðmót	sem	nýtir	sér	slíkt	API	en	það	

gerir	 m.a.	 fjárhags-	 og	 bókhaldskerfum	 kleift	 að	 tengjast	 beint	 við	 lausnir	 fyrirtækja.	

Fyrirtæki	geta	notað	B2B	viðmótið	til	þess	að	tengja	netbankann	sinn	við	fjárhagskerfi	sitt	

en	 þessi	 tenging	 sér	 til	 þess	 að	 þau	 geti	m.a.	 sýslað	með	 innheimtukröfur	 eða	 greitt	

reikning	beint	 í	gegnum	fjárhagskerfi	sitt	án	þess	að	þurfa	að	skrá	sig	sérstaklega	 inn	 í	

netbankann.	Opinber	API	eru	opin	öllum	en	þar	geta	forritarar	og	aðrir	notendur	nýtt	sér	

upplýsingar	og	þjónustur	útgefandans	til	þess	að	þróa	eigin	 lausnir	(Brodsky	og	Oakes,	

2017).		
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Mynd	9:	Mismunandi	tegundir	API	(Brodsky	og	Oakes,	2017).	

	

5.4.1 Ávinningur	banka	af	notkun	á	API	

Fjölmörg	 fyrirtæki	 og	 fjármálastofnanir	 hafa	 notað	 API	 til	 þess	 að	 uppfylla	 stafrænar	

kröfur	sínar	og	auka	ávinning	viðskiptavina	sinna.	Með	því	að	nota	API	hafa	bankar	búið	

til	ný	viðskiptalíkön,	tekjustreymi	og	nýjar	leiðir	til	þess	að	skapa	verðmæti.	Þriðju	aðilar	

geta	notað	bankakerfi	sem	þeir	fá	aðgang	að	í	gegnum	opinber	API	til	þess	að	búa	til	ný	

forrit	 eða	 lausnir.	 Bankarnir	 geta	þá	 farið	 í	 samstarf	 við	þessa	 aðila	 til	 þess	 að	búa	 til	

sameiginlegt	 vöru-	 og	 þjónustuframboð	 og	 verðmæti	 fyrir	 viðskiptavini.	 Bankarnir	 og	

þjónustuveitendur	leggja	sitt	af	mörkum	við	að	þróa	nýjar	lausnir	sem	eru	hannaðar	með	

þeim	tilgangi	að	bæta	reynslu	viðskiptavina.	Bankarnir	eru	hins	vegar	ekki	einungis	API	

veitendur	heldur	eru	þeir	neytendur	líka.	Þeir	eru	að	auka	vöru-	og	þjónustuframboð	sitt	

með	því	að	nota	API	frá	öðrum	samstarfsaðilum	og	geta	þannig	þróað	sínar	eigin	lausnir	

án	þess	að	þurfa	að	deila	framboðinu	með	öðrum	(Brodsky	og	Oakes,	2017).		

	 Með	því	veita	þjónustuveitendum	aðgang	að	gögnum	sínum	í	gegnum	API	geta	

bankar	sannfært	viðskiptavini	sína	um	að	þeir	séu	að	veita	þeim	nýstárlega	þjónustu	og	

eru	að	þróast	í	takt	við	tímann.	Bankar	geta	einnig	reynt	að	lokka	tilvonandi	viðskiptavini	

hjá	öðrum	bönkum	sem	veita	ekki	aðgang	að	gögnum	sínum	í	gegnum	API	sem	leiðir	til	

þess	 að	 viðskiptavinir	 þeirra	 geta	 ekki	 notað	 nýjustu	 lausnirnar	 og	 þjónusturnar.	

Viðskiptavinir	sem	geta	ekki	notað	nýjustu	lausnirnar	hjá	sínum	banka	eru	því	líklegri	til	
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þess	 að	 fara	með	 viðskiptin	 sín	 til	 viðskiptabanka	 sem	 veitir	 slíkar	 lausnir.	Með	miklu	

frumkvæði	 geta	 bankar	 því	 haldið	 í	 núverandi	 viðskiptavinahóp	 og	 aukið	 þátttöku	

viðskiptavina.	Að	 lokum	gerir	API	bönkunum	kleift	að	auka	tekjur	sínar	 í	gegnum	nýjar	

stafrænar	 rásir.	 Bankarnir	 geta	 til	 að	 mynda	 veitt	 söluaðilum	 eða	 auglýsingastofum	

aðgang	að	gögnum	viðskiptavina	sinna	sem	þau	nota	til	þess	að	auglýsa	ákveðnar	vörur	

eða	 þjónustur	 sem	 eru	 sérsniðnar	 eftir	 viðskiptasögu	 og	 þörfum	 viðskiptavinanna	

(Choudhry	og	Premchand,	2018).		
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6 Tilskipun	Evrópusambandsins	um	greiðsluþjónustu	

Í	þessum	kafla	verður	fjallað	um	nýja	tilskipun	Evrópusambandsins	um	greiðsluþjónustu	

sem	ber	nafnið	PSD2.	Farið	verður	yfir	þau	áhrif	og	breytingar	sem	tilskipunin	hefur	haft	í	

för	með	sér.	Að	auki	verður	rætt	um	PSD1	sem	er	forveri	PSD2	og	að	lokum	verður	aðeins	

rætt	 um	 persónuverndarreglugerð	 Evrópusambandsins.	 PSD2	 var	 samþykkt	 með	 því	

markmiði	að	vera	í	meira	samræmi	við	þær	miklu	breytingar	og	þróun	sem	hefur	verið	á	

evrópskum	 greiðslumarkaði	 undanfarin	 ár.	 PSD2	 var	 innleidd	 á	 Íslandi	 árið	 2021	 en	

bankarnir	þurftu	hins	vegar	ekki	að	veita	þriðju	aðilum	aðgang	að	upplýsingum	sínum	fyrr	

en	1.	maí	árið	2022.		

6.1 PSD1	tilskipunin	
Evrópusambandið	 tilkynnti	 tilskipun	um	greiðsluþjónustu	 (e.	Payment	 service	directive	

eða	PSD1)	árið	2007	og	hún	var	að	 fullu	 innleidd	af	 aðildarríkjum	Evrópusambandsins	

þann	1.	nóvember	2009	(European	Commission,	e.d.-a).	Öll	aðildarríki	Evrópusambandins	

þurftu	að	fylgja	reglum	tilskipunarinnar	um	allar	óbeinar	og	rafrænar	greiðslur	svo	sem	

kortagreiðslur,	millifærslur,	lánsfé,	farsímagreiðslur	eða	netgreiðslur.	Í	tilskipuninni	voru	

settar	 reglur	 varðandi	 þær	 upplýsingar	 sem	 greiðsluþjónustuveitendum	 bar	 að	 veita	

neytendum	ásamt	réttindum	og	skyldum	í	tengslum	við	notkun	á	greiðsluþjónustu.	Með	

tilskipuninni	 var	 innleiddur	 nýr	 flokkur	 af	 greiðsluþjónustuveitendum	 en	 þetta	 voru	

þjónustuveitendur	sem	voru	ekki	bankar.	Dæmi	um	slíkan	þjónustuveitanda	er	fyrirtækið	

Paypal.	 Markmið	 tilskipunarinnar	 var	 þrískipt	 en	 hún	 átti	 að	 auka	 samkeppni	 á	

greiðslumarkaði	 í	Evrópu,	bæta	gæði	þjónustunnar	og	vernda	neytendur.	Að	auki	 lagði	

tilskipunin	grunninn	að	nýju	regluverki	sem	gerði	öðrum	fyrirtækjum	en	bönkum	kleift	að	

veita	 fjármálaþjónustu.	 Áður	 fyrr	 veittu	 aðeins	 bankar,	 seðlabankar	 eða	 ríkisstofnanir	

greiðsluþjónustu	 sem	 átti	 að	 leiða	 til	 aukins	 gagnsæis.	 Bankar	 og	 aðrir	

greiðsluþjónustuaðilar	 þurftu	 að	 veita	 upplýsingar	 um	 þjónustu	 sína,	 þar	 á	 meðal	

upplýsingar	 um	 þjónustugjöld,	 gengi	 og	 greiðsluframkvæmdir	 (European	 Commission,	

2018a).		

Það	flýtti	fyrir	þróun	á	samræmdu	greiðslumiðlunarsvæði	(e.	Single	Euro	Payments	

Area	eða	SEPA)	sem	samræmdi	hvernig	greiðslur	í	evrum	fara	fram	í	Evrópu.	SEPA	gerir	

neytendum	og	fyrirtækjum	kleift	að	framkvæma	rafrænar	greiðslur	í	evrum	á	milli	landa	
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á	jafn	einfaldan	og	öruggan	hátt	og	greiðslur	innanlands.	Þetta	sameiginlega	greiðslukerfi	

gerir	það	að	verkum	að	greiðslur	í	evrum	á	milli	landa	innan	SEPA	eru	ódýrari,	öruggari	og	

hraðari	 ásamt	 því	 að	 gjöld	 tengd	 slíkum	 greiðslum	 eru	 þau	 sömu	 og	 á	 innlendum	

greiðslum.	 SEPA	 nær	 yfir	 allar	 þjóðir	 sem	 eru	 í	 Evrópusambandinu	 eða	 Evrópska	

efnahagssvæðinu,	þar	á	meðal	Ísland.	Þökk	sé	PSD1	geta	viðskiptavinir,	hvort	sem	það	eru	

einstaklingar	 eða	 fyrirtæki,	 notið	 góðs	 af	 hraðari	 og	ódýrari	 greiðslum	 innan	Evrópska	

efnahagssvæðisins.	 PSD1	 hefur	 einnig	 leitt	 til	 þess	 að	 ný	 fjártæknifyrirtæki	 hafa	 verið	

stofnuð	sem	jafnframt	hefur	haft	jákvæð	áhrif	á	banka-	og	fjármálaþjónustu	(European	

Commission,	e.d.-b).		

	 Tilskipunin	 var	 innleidd	 á	 Íslandi	 árið	 2011	 þegar	 lög	 nr.	 120/2011	 um	

greiðsluþjónustu	tóku	gildi	(Seðlabanki	Íslands,	2017).	PSD1	var	í	gildi	á	frá	árunum	2007	

til	2015	þegar	endurskoðuð	tilskipun	tók	við.	Á	þessu	tímabili	hefur	PSD1	fært	evrópska	

hagkerfinu	 verulegan	 ávinning,	 auðveldað	 aðgang	 nýrra	 markaðsaðila	 og	

greiðsluþjónustuveitenda	 og	 þar	 með	 ýtt	 undir	 frekari	 samkeppni.	 (European	

Commission,	2018a).		

6.2 Breytingin	á	milli	PSD1	og	PSD2		
PSD1	er	talin	vera	árangursrík	reglugerð	sem	bætti	skilvirkni	greiðslumarkaðsins	í	Evrópu.	

Frá	því	að	tilskipunin	var	kynnt	árið	2007	hafa	hins	vegar	verið	miklar	breytingar	og	þróun	

á	greiðslumarkaði	innan	Evrópusambandsins	með	tilkomu	tækninýjunga	og	nýrra	lausna.	

Nýir	markaðsaðilar	hafa	komið	fram	á	sviði	farsíma-	og	netgreiðslna,	þar	sem	þriðju	aðilar	

geta	 boðið	 viðskiptavinum	 sínum	 upp	 á	 sérstakar	 greiðslulausnir	 eða	 þjónustu.	 Þessir	

aðilar	voru	í	miklum	erfiðleikum	við	að	komast	inn	á	greiðslumarkað	undir	PSD1	þar	sem	

ýmsar	hindranir	komu	í	veg	fyrir	að	þeir	gætu	boðið	upp	á	mismunandi	lausnir	í	stórum	

stíl	og	í	mismunandi	aðildarríkjum.	Þetta	gaf	til	kynna	að	PSD1	hafi	ekki	verið	fullnægjandi	

reglugerð	 þar	 sem	ekki	 tókst	 að	 gera	 samkeppnisaðstöðu	 jafnari	 og	 efla	 samkeppni	 á	

greiðslumarkaði.	 Þetta	 leiddi	 til	 þess	 að	 framkvæmdarstjórn	 Evrópusambandins	 lagði	

fram	tillögu	um	að	PSD1	yrði	endurskoðuð	og	úr	því	varð	ný	tilskipun	um	greiðsluþjónustu	

sem	er	kölluð	PSD2.	PSD2	er	bæði	svar	við	þróuninni	á	greiðslumarkaði	sem	og	hvati	fyrir	

frekari	þróun	(European	Commission,	2018a).		

	 Tækniþróun	og	auknar	væntingar	neytenda	hafa	haft	 í	 för	með	sér	ýmsar	nýjar	

tegundir	af	net-	og	farsímagreiðsluþjónustu	sem	falla	að	hluta	til	undir	reglur	PSD1.	Þessi	
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þjónusta	 hefur	 ýtt	 undir	 nýsköpun	 og	 samkeppni	 ásamt	 því	 að	 veita	 fleiri	 og	 ódýrari	

valkosti	fyrir	netgreiðslur	(European	Commission,	2018b).	Til	þess	að	viðhalda	og	stuðla	

að	samkeppni	á	greiðslumarkaði	sem	tryggir	jöfn	kjör	á	milli	þjónustuveitenda	þá	þurfti	

einnig	 að	 setja	 fram	 reglur	 um	 þessa	 þjónustu	 og	 þjónustuveitendur.	 Samræming	 á	

evrópsku	 regluverki	 mun	 þá	 leiða	 til	 sanngjarnari	 samkeppnisskilyrða	 á	 milli	

þjónustuveitenda,	 bæði	 innanlands	 og	 á	 milli	 landa.	 Áhyggjur	 af	 skorti	 á	 stöðlun	 (e.	

Standardization)	 hjá	 PSD1	munu	 þá	minnka	 verulega	 þar	 sem	 allir	 þjónustuveitendur	

þurfa	að	fylgja	sömu	reglum	(PricewaterhouseCoopers,	2016).		

	 Síðan	að	PSD1	var	innleidd	hefur	þróun	og	vöxtur	á	greiðslumarkaði	og	tækninni	

myndað	áskoranir	í	tengslum	við	reglugerðina.	Mikilvæg	svið	innan	greiðslumarkaðarins,	

einkum	 farsíma-	 og	 netgreiðslur,	 hafa	 verið	 aðgreindar	 á	 milli	 landa	 og	 falla	 utan	

gildissviðs	 reglugerðarinnar.	 Jafnframt	 reyndust	 þeir	 þættir	 sem	 voru	 undanskildir	 frá	

gildissviði	 PSD1	 of	 óskýrir,	 almennir	 eða	 úreltir	 sem	 í	 sumum	 tilvikum	 leiddi	 til	

réttaróvissu,	öryggisáhættu	í	greiðslukeðjunni	og	skort	á	neytendavernd.	Uppfærð	útgáfa	

af	PSD1	var	því	nauðsynleg	(European	Union,	2015).		

6.3 PSD2	tilskipunin	
Evrópusambandið	kynnti	nýja	tilskipun	um	greiðsluþjónustu	í	lok	ársins	2015	sem	nefnist	

PSD2	(e.	The	revised	Payment	Services	Directive).	PSD2	uppfærir	og	bætir	þær	reglur	sem	

PSD1	lagði	á	laggirnar.	Tilskipunin	miðar	að	því	að	nútímavæða	greiðsluþjónustu	í	Evrópu	

enn	frekar	til	hagsbóta	fyrir	neytendur	og	fyrirtæki.	PSD2	stuðlar	að	þróun	nýstárlegra	

net-	 og	 farsímagreiðslna,	 öruggari	 greiðslum	og	 betri	 neytendavernd.	 Tilskipunin	 gerir	

strangar	 reglur	 varðandi	 öryggiskröfur	 fyrir	 rafrænum	 greiðslum,	 vernd	

fjárhagsupplýsinga	 neytenda	 og	 gagnsæi	 upplýsinga	 um	 greiðsluþjónustur	 og	 réttindi	

notenda	 og	 veitenda	 greiðsluþjónustu.	 Jafnframt	 miðar	 tilskipunin	 að	 því	 að	 bæta	

jafnræði	 fyrir	 greiðsluþjónustuveitendur	 og	 stuðla	 að	 samþættari	 og	 skilvirkari	

evrópskum	 greiðslumarkaði.	 Uppfærðu	 reglurnar	 munu	 hjálpa	 til	 við	 að	 auðvelda	

nýsköpun,	samkeppni	og	skilvirkni	á	netgreiðslumarkaði	Evrópusambandsins	(European	

Commission,	2019).		

	 PSD2	heldur	áfram	þeirri	vinnu	sem	PSD1	hóf	með	samþættingu	innri	markaðarins	

fyrir	 öruggar	 rafrænar	 greiðslur.	 Áframhaldandi	 þróun	 skiptir	 miklu	 máli	 fyrir	 vöxt	

hagkerfisins	innan	Evrópusambandsins	og	til	að	tryggja	að	einstaklingar	og	fyrirtæki	njóti	
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góðs	 af	 gagnsæi	 og	 vali	 á	 greiðsluþjónustu.	 PSD2	ætti	 því	 að	 tryggja	 að	 öll	 aðildarríki	

Evrópusambandsins	 fylgi	 sömu	 reglum.	 Tilskipunin	 tryggir	 þetta	 með	 því	 að	 innleiða	

jafngild	rekstrarskilyrði	fyrir	bæði	núverandi	og	nýja	aðila	á	markaðnum.	Nýir	aðilar	sem	

koma	 inn	 á	 markaðinn	 verða	 að	 fylgja	 sömu	 reglum	 og	 hefðbundnir	

greiðsluþjónustuveitendur	 sem	 ætti	 að	 leiða	 til	 þess	 að	 nýir	 greiðslumiðlar	 nái	 yfir	

víðtækari	markhópa	(European	Union,	2015).	PSD2	leggur	áherslu	á	rafrænar	greiðslur	

sem	 eru	 hagkvæmari	 en	 greiðslur	 með	 reiðufé	 og	 örva	 jafnframt	 neysluútgjöld	 og	

hagvöxt.	Nýju	reglurnar	eiga	ekki	einungis	við	greiðslur	í	evrum	eða	gjaldmiðli	aðildarríkis	

Evrópusambandins	heldur	allar	greiðslur	í	hvaða	gjaldmiðli	sem	er.	Einnig	er	ekki	þörf	fyrir	

því	 að	 báðir	 greiðsluþjónustuveitendurnir	 séu	 staðsettir	 innan	 Evrópska	

efnahagssvæðisins	 heldur	 þarf	 aðeins	 annar	 þeirra	 að	 vera	 innan	 þess	 (European	

Commission,	2018b).		

	 Neytendur	munu	njóta	góðs	af	PSD2	tilskipuninni	með	rafrænum	greiðslum	sem	

eru	ódýrari,	einfaldari	og	öruggari.	Tilskipunin	bannar	viðbótargjöld	fyrir	greiðslur	með	

flestum	 debet-	 og	 kreditkortum	 neytenda,	 bæði	 í	 verslunum	 og	 á	 netinu.	 Þetta	

viðbótargjald	er	algengt	í	sumum	aðildarríkjum,	sérstaklega	hvað	varðar	greiðslur	á	netinu	

og	í	sérstökum	geirum	líkt	og	ferðageiranum.	Bannið	við	viðbótargjaldi	gildir	um	innlendar	

greiðslur	 jafnt	 sem	greiðslur	á	milli	 landa.	Rétt	um	95%	allra	kortagreiðslna	 innan	ESB	

tilheyra	 þessu	 banni.	 Þetta	mun	 spara	 neytendum	 verulega	 fjármuni	 og	 gerir	 það	 að	

verkum	 að	 evrópskir	 neytendur	 njóta	 meiri	 verndar	 þegar	 þeir	 eru	 að	 framkvæma	

greiðslur	(European	Commission,	2018c).		

	 	Eitt	af	meginmarkmiðum	PSD2	að	efla	samkeppni	í	greiðsluþjónustu	og	stuðla	að	

aukinni	 neytendavernd.	 Nýir	 aðilar,	 aðrir	 en	 fjármálafyrirtæki,	 fá	 að	 veita	

greiðsluþjónustu	 og	 þar	 með	 aukast	 keppendur	 á	 greiðsluþjónustumarkaðnum.	

Tilskipunin	nær	einnig	til	þeirra	aðila	sem	starfa	nú	þegar	á	greiðsluþjónustumarkaðnum.	

Þessir	 aðilar	 eru	 skráningar-	 og	 starfsleyfisskyldir	 en	 þeim	 ber	 sú	 skylda	 að	 uppfylla	

lágmarkskröfur	hvað	varðar	auðkenningu	og	aðrar	öryggisráðstafanir	(Seðlabanki	Íslands,	

2017).		

6.3.1 Nýir	markaðsaðilar	

PSD2	tilskipunin	felur	í	sér	miklar	breytingar	en	sú	stærsta	er	að	fjármálastofnanir	eru	nú	

skyldugar	til	þess	að	veita	þriðju	aðilum	upplýsingar	um	viðskiptavini	sína	og	aðgengi	að	
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innlánsreikningum	viðskiptavina	sinna,	svo	lengi	sem	viðkomandi	viðskiptavinir	hafi	veitt	

samþykki	til	þess	(Fjármálaeftirlitið,	e.d.-a.).	Þessir	þriðju	aðilar	(e.	Third	party	providers,	

eða	TPP)	eru	greiðslustofnanir	sem	halda	ekki	greiðslureikningum	fyrir	viðskiptavini	sína	

og	fá	ekki	umráð	yfir	fjármunum	sem	verið	er	að	millifæra.	PSD2	aðgreinir	þessa	þriðju	

aðila	 í	 tvo	 flokka	 en	 það	 eru	 reikningsupplýsingaþjónustuveitendur	 (e.	 Account	

information	 service	 providers,	 eða	 AISP)	 og	 greiðsluvirkjendur	 (e.	 Payment	 initiation	

service	providers,	eða	PISP).	Reikningsupplýsingaþjónustuveitendur	eru	aðilar	sem	veita	

upplýsingar	 um	 einn	 eða	 fleiri	 greiðslureikning	 viðskiptavina	 hjá	 einum	 eða	 fleiri	

greiðsluþjónustuveitendum.	Þetta	þýðir	að	viðskiptavinur	sem	er	með	reikninga	hjá	fleiri	

en	einum	banka	getur	séð	upplýsingar	um	stöðu	og	færslur	á	umræddum	reikningum	í	

einu	forriti	í	stað	þess	að	þurfa	að	flakka	á	milli	netbanka.	Greiðsluvirkjendur	eru	aðilar	

sem	 geta	 tekið	 við	 greiðslufyrirmælum	 og	 framkvæmt	 greiðslur	 af	 innlánsreikningi	

viðskiptavina	 yfir	 á	 annan	 reikning	 hjá	 öðrum	 greiðsluþjónustuveitendum	 (Seðlabanki	

Íslands,	2018).	

	 Samkvæmt	PSD2	þurfa	bankarnir	að	opna	sig	meira	og	veita	frekari	upplýsingar	

um	viðskipta-	og	fjárhagsupplýsingar	sínar.	Þetta	gera	þeir	með	því	að	bjóða	upp	á	API	

vefþjónustu	sem	er	notuð	til	þess	að	tengja	þriðja	aðila.	Þriðji	aðili	getur	þannig	tengt	sitt	

forrit	við	API	hjá	banka	til	þess	að	nálgast	upplýsingar	um	stöðu	á	reikningi	viðskiptavina	

og	 framkvæmt	 greiðslur.	 API	 vefþjónustan	 þarf	 hins	 vegar	 að	 uppfylla	 svokallaða	

tæknistaðla	 sem	 voru	 gefnir	 út	 af	 ESB	 til	 þess	 að	 tryggja	 örugga	 upplýsingamiðlun	 og	

sterka	auðkenningu	(Hjálmar	Stefán	Brynjólfsson,	e.d.).		

	 Með	innleiðingu	á	PSD2	geta	neytendur	stýrt	persónulegum	fjármálum	sínum	á	

skilvirkari	hátt.	Aðilar	sem	eru	í	viðskiptum	við	fleiri	en	einn	banka	geta	nýtt	sér	þjónustu	

reikningsupplýsingaþjónustuveitenda	 með	 því	 að	 vera	 með	 upplýsingar	 um	 alla	

bankareikninga	 sína	 á	 einum	 stað	 á	 netinu	 eða	 í	 smáforriti.	 Viðskiptavinir	 og	

reikningshafar	þurfa	að	veita	reikningsupplýsingaþjónustuveitendum	skýlaust	samþykki	

til	þess	að	fá	aðgang	að	reikningsupplýsingum	sínum	beint	frá	fjármálastofnun	ásamt	því	

að	 einungis	 er	 veittur	 aðgangur	 að	 þeim	 upplýsingum	 sem	 þarf	 til	 þess	 að	 veita	

þjónustuna.	Sem	dæmi	má	nefna	að	 lánsumsóknir	á	netinu	veita	 lánastofnun	einungis	

þær	 upplýsingar	 sem	 skipta	 máli	 varðandi	 lánsfjárákvörðunina	 á	 meðan	 hefðbundið	

lánshæfismat	 krefst	 þess	 að	 lántaki	 skili	 inn	 reikningsyfirlitum	 og	 launaseðlum	 sem	
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innihalda	mikið	af	upplýsingum	sem	skipta	í	raun	engu	máli	fyrir	lánveitendur	(European	

Commission,	2018a).	Mynd	10	sýnir	hvernig	reikningsupplýsingaþjónusta	lítur	út	fyrir	og	

eftir	PSD2	tilskipunina.	

Mynd	10:	Reikningsupplýsingaþjónusta	fyrir	og	eftir	innleiðingu	PSD2	(Friðrik	Þór	Snorrason,	e.d.)	

	

	 Innleiðing	 á	 PSD2	 gerir	 það	 að	 verkum	 að	 miklar	 breytingar	 munu	 verða	 í	

smágreiðslumiðlun.	Hingað	til	hafa	viðskiptavinir	yfirleitt	greitt	fyrir	vörur	eða	þjónustur	

með	greiðslukortum.	Greiðsluferlið	gengur	þannig	fyrir	sig	að	um	leið	og	greiðslan	fer	í	

gegn	þá	sendir	söluaðilinn	heimildarbeiðni	til	færsluhirðis	sem	er	tengdur	við	kortaskema,	

sem	eru	til	dæmis	Mastercard	eða	Visa.	Kortaskemi	sendir	beiðni	á	útgefanda	kortsins	

(viðskiptabanka)	til	þess	að	fá	staðfestingu	á	því	hvort	það	sé	næg	heimild	á	greiðslukorti	

greiðandans.	Ef	að	það	er	næg	heimild	á	greiðslukortinu	þá	samþykkir	útgefandi	kortsins	

færsluna	og	greiðslan	er	send	til	færsluhirðis	sem	sér	síðan	um	að	greiða	söluaðila.	Eftir	

að	PSD2	var	innleitt	verður	minni	þörf	fyrir	færsluhirðum	og	kortaskemum.	Viðskiptavinir	

sem	 geyma	 fjármuni	 sína	 á	 reikning	 hjá	 viðskiptabanka	 geta	 nýtt	 sér	 þjónustu	

greiðsluvirkjenda	við	að	 framkvæma	greiðslur.	Þjónusta	greiðsluvirkjenda	 felst	 í	því	að	

neytendur	geta	greitt	fyrir	vöru	eða	þjónustu	með	því	millifæra	beint	af	reikningi	sínum	í	

stað	 þess	 að	 þurfa	 að	 nota	 greiðslukort.	 Þar	 sem	 að	 greiðslan	 fer	 fram	 með	 beinni	

millifærslu	 af	 bankareikningi	 greiðanda	 þá	 fer	 færslan	 ekki	 í	 gegnum	 færsluhirði	 eða	

kortaskema.	Með	þessari	þjónustu	geta	söluaðilar	dregið	úr	kostnaði	þar	sem	þeir	þurfa	

ekki	að	greiða	færslugjöld	til	færsluhirðis	þegar	greitt	er	með	korti.	Að	auki	fá	söluaðilar	

aðgang	að	greiðslum	samstundis,	þ.e.	þegar	viðskiptavinur	greiðir	fyrir	vöru	eða	þjónustu	
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þá	 færist	 fjármagnið	 af	 reikningi	 hans	 yfir	 á	 reikning	 söluaðila	 um	 leið	 (European	

Commission,	2019).	Mynd	11	sýnir	hvernig	greiðsluferlið	fer	fram	fyrir	og	eftir	innleiðingu	

PSD2.		

Mynd	11:	Greiðsluferlið	fyrir	og	eftir	innleiðingu	PSD2	(Friðrik	Þór	Snorrason,	e.d.)	

	

6.3.2 Sterk	sannvottun		

Eitt	af	stærstu	markmiðum	PSD2	er	að	auka	öryggi	rafrænnar	greiðsluþjónustu	í	Evrópu	

með	það	að	leiðarljósi	að	takmarka	og	koma	í	veg	fyrir	svik.	PSD2	leitast	eftir	því	að	gera	

rafrænar	greiðslur	öruggari	með	því	að	krefjast	þess	að	greiðsluvirkjendur	beiti	 sterkri	

sannvottun	viðskiptavina	(e.	Strong	customer	authentication,	eða	SCA).	Samkvæmt	PSD2	

þurfa	öll	aðildarríki	ESB	að	nota	sterka	sannvottun	viðskiptavina	þegar	greiðandi	veitir	

aðgang	að	reikningsupplýsingum,	framkvæmir	greiðslu	eða	aðgerð	í	gegnum	forrit	þriðja	

aðila	 sem	getur	 falið	 í	 sér	 hættu	 á	 greiðslusvikum	eða	 annarri	misnotkun.	Meginregla	

sterkrar	 sannvottunar	 er	 að	 tryggja	 neytendum	 aukna	 vernd	 og	 öryggi	 í	 rafrænni	

greiðsluþjónustu.	Í	hvert	skipti	sem	að	greiðandi	opnar	bankareikninga	sína	á	netinu	eða	

framkvæmir	 rafræna	 greiðslu	 er	 hann	 beðinn	 um	öruggan	 auðkenningarkóða	 (e.	 Safe	

authentication	code).	Þessi	auðkenningarkóði	verður	að	tryggja	að	þjónustunotandinn	er	

lögmætur	notandi	sem	veitir	þjónustuveitanda	samþykki	til	að	opna	reikningsupplýsingar	

eða	 millifæra	 fé.	 Þessi	 auðkenning	 verður	 að	 vera	 byggð	 á	 þekkingu,	 eign	 og	 tilvist	

notandans.	Þekking	notandans	felst	 í	upplýsingum	um	hann	sjálfan	sem	einungis	hann	

hefur	aðgang	að,	t.d.	lykilorð	eða	leyninúmer.	Eign	notanda	felst	í	einhverju	sem	er	í	eigu	

notandans,	t.d.	greiðslukort	eða	sími.	Tilvist	notanda	felst	í	líffræðilegum	upplýsingum	um	
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notandann,	 t.d.	 fingrafar	 eða	 andlitsskanni.	 Við	 það	 að	 nota	 að	 minnsta	 kosti	 tvo	 af	

ofangreindum	 þáttum	 getur	 notandinn	 auðkennt	 sig	 á	 skilvirkan	 hátt	 (European	

Commission,	2019).		

6.3.3 Innleiðing	PSD2	á	Íslandi	
Þann	13.	júní	2021	voru	lög	um	greiðsluþjónustu	nr.	114/2021,	samþykkt	á	Alþingi	og	1.	

nóvember	sama	ár	tóku	þau	gildi	og	þar	með	var	PSD2	tilskipunin	innleidd	hér	á	landi.	

Íslensku	 bankarnir	 hafa	 verið	 í	miklum	 undirbúningi	 fyrir	 innleiðinguna	 en	 samkvæmt	

lögum	 þurftu	 þeir	 ekki	 að	 vera	 búnir	 að	 opna	 aðgang	 að	 fjárhagsupplýsingum	

viðskiptavina	sinna	fyrr	en	1.	maí	2022.	Bankarnir	voru	undir	miklu	álagi	og	þurftu	að	vera	

búnir	að	opna	aðgang	að	upplýsingum	sínum	fyrir	þann	tíma	því	annars	myndu	þeir	hljóta	

dagsektir	(Fjármálaeftirlitið,	e.d.-b).		

	 Ísland	var	lengi	að	innleiða	reglugerðina	ef	miðað	er	við	önnur	EES	lönd.	Önnur	

lönd	 líkt	og	Svíþjóð	og	Danmörk	höfðu	 innleitt	PSD2	árið	2018,	þremur	árum	á	undan	

Íslandi.	Það	eru	nokkrar	ástæður	fyrir	seinagangi	Íslands	en	ein	af	þeim	ástæðum	er	staða	

Íslands	 sem	EES-ríkis.	 Ísland	er	aðildarríki	 EES	og	hefur	þar	með	skuldbundið	 sig	 til	 að	

aðlaga	sín	lög	að	tilskipunum	og	reglugerðum	sem	hafa	verið	samþykkt	af	ESB,	þar	á	meðal	

lög	um	greiðsluþjónustu.	Samkvæmt	gildistöku	PSD2	innan	ESB	þá	áttu	öll	aðildarríki	að	

vera	búin	að	innleiða	tilskipunina	og	aðlaga	sín	lög	að	þeim	ákvæðum	sem	koma	fram	í	

tilskipuninni	fyrir	13.	janúar	2018.	Hins	vegar	átti	þetta	ekki	við	lönd	sem	tilheyra	einungis	

EES	en	eru	ekki	aðildarríki	innan	ESB.	Ísland	er	hluti	af	EES	en	er	ekki	með	aðild	í	ESB	og	

þurfti	 því	 ekki	 að	 vera	 búið	 að	 innleiða	 PSD2	 árið	 2018.	 Ástæðan	 fyrir	 því	 er	 að	

sameiginlega	EES-nefndin	hafði	ákveðið	að	taka	ekki	upp	PSD2	í	EES	samningnum.	Önnur	

ástæða	fyrir	því	að	það	tók	langan	tíma	að	innleiða	PSD2	á	Íslandi	er	innleiðing	á	öðrum	

EES-reglugerðum	varðandi	fjármálaþjónustur	og	persónuvernd.	Ísland	stóð	frammi	fyrir	

miklum	áskorunum	við	að	innleiða	ýmsar	reglugerðir	og	tilskipanir	um	fjármálaþjónustur	

inn	í	sín	lög	þar	sem	að	þetta	var	gríðarlega	mikið	magn	af	nýjum	reglum	sem	þurfti	að	

innleiða.	Þó	svo	að	það	hafði	verið	brugðist	við	mörgum	af	þessum	áskorunum	þá	voru	

mörg	óunnin	verkefni	og	nokkur	af	þessum	óunnu	verkefnum	höfðu	áhrif	á	innleiðingu	

PSD2	og	 tímann	 sem	það	 tók	 við	 að	 aðlaga	 lögin	 að	 ákvæðum	 tilskipunarinnar.	 Til	 að	

mynda	voru	sum	ákvæði	í	PSD2	sem	vísuðu	í	ákvæði	reglugerða	og	tilskipana	sem	þurftu	

að	 taka	 gildi	 áður	 en	 að	 PSD2	 yrði	 innleitt.	 Dæmi	 um	 slíkt	 er	 IFR	 reglugerðin	 um	
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takmarkanir	 á	 millikortagjöldum	 færsluhirða	 og	 útgefanda	 greiðslukorta	 og	 AML4	

tilskipunin	um	aðgerðir	gegn	peningaþvætti	en	þær	tóku	gildi	árið	2019.	Þá	var	innleiðing	

á	nýrri	 reglugerð	um	aukna	persónuvernd	 (e.	General	Data	Protection	Regulation,	eða	

GDPR)	 lykilþáttur	 í	 innleiðingu	PSD2	hér	á	 landi.	Samkvæmt	þessari	reglugerð	þurfa	öll	

fjártæknifyrirtæki	og	aðrir	aðilar	sem	fá	fjárhagsupplýsingar	frá	bönkum	að	uppfylla	þær	

kröfur	sem	GDPR	leggur	til	varðandi	gagnaöryggi	og	persónuvernd.	Til	þess	að	koma	til	

móts	við	þessa	reglugerð	tóku	gildi	lög	um	persónuvernd	og	vinnslu	persónuupplýsinga	á	

Alþingi	þann	15.	júlí	2018	og	þar	með	var	GDPR	innleidd	á	Íslandi.	PSD2	byggir	mikið	á	

þessari	 reglugerð	 og	 því	 er	 það	 grundvallaratriði	 að	 fjártæknifyrirtæki	 og	 aðrir	

greiðsluþjónustuaðilar	uppfylli	skilyrði	GDPR	(Hjálmar	Stefán	Brynjólfsson,	e.d.).		

	 Löggjafarvinna	getur	tekið	lengri	tíma	en	áætlað	var	og	hér	á	landi	gekk	það	hægt	

fyrir	sig	að	taka	upp	og	ljúka	við	lög	sem	þurfa	að	vera	í	gildi	svo	hægt	sé	að	innleiða	PSD2.	

Mörg	nýmæli	sem	fylgja	PSD2	koma	fram	í	fylgigerðum	sem	tilheyra	PSD2	en	eru	ekki	hluti	

af	tilskipuninni	sjálfri.	Á	það	sérstaklega	við	þá	tæknistaðla	sem	fjártæknifyrirtækin	þurfa	

að	 fylgja	 og	 einn	 af	 þeim	 stöðlum	 er	 til	 dæmis	 sterk	 sannvottun	 viðskiptavina.	 Þessir	

tæknistaðlar	fóru	í	gegnum	miklar	breytingar	frá	því	að	þeir	voru	fyrst	kynntir	árið	2017	

en	 þeir	 tóku	 ekki	 gildi	 fyrr	 en	 14.	 september	 2019.	 Aðildarríki	 ESB	 og	 EES	 túlkuðu	

reglugerðina	 á	 mismunandi	 hátt	 og	 voru	 mislengi	 að	 aðlaga	 sín	 lög	 að	 ákvæðum	

tilskipunarinnar	 sem	 leiddi	 til	 þess	 að	 PSD2	 varð	 innleidd	 í	 löndum	eins	 og	Noregi	 og	

Danmörku	 á	 undan	 öðrum	 löndum	 líkt	 og	 Íslandi.	 Evrópska	 bankaeftirlitsstofnunin	 (e.	

European	 Banking	 Authority,	 eða	 EBA)	 leysti	 þá	 lagalegu	 óvissu	 með	 því	 að	 leggja	

fyrirspurnartæki	 á	 laggirnar	 þar	 sem	 að	 ýmsum	 spurningum	 varðandi	 reglugerðina	 er	

svarað,	 t.d.	 hversu	 mikil	 gögn	 eiga	 greiðsluvirkjendur	 og	

greiðsluupplýsingaþjónustuveitendur	 rétt	 á	 að	 fá	 o.s.frv.	 (Hjálmar	 Stefán	 Brynjólfsson,	

e.d.).		

	 Mikil	vinna	og	undirbúningur	fólst	í	því	að	innleiða	PSD2	hér	á	landi	og	ferlið	tók	

langan	tíma.	Ósamræmi	í	túlkun	á	reglugerðinni	og	miklar	breytingar	á	ýmsum	ákvæðum	

PSD2	varð	 til	þess	að	 innleiðingin	 tók	 lengri	 tíma	en	áætlað	var.	Tilskipunin	hefur	hins	

vegar	verið	að	fullu	innleidd	í	íslensk	lög	og	verður	fróðlegt	að	sjá	hvort	rekstur	bankanna	

breytist	eftir	að	þeir	þurftu	að	opna	aðgang	að	fjárhagsupplýsingum	viðskiptavina	sinna.		
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6.4 Persónuverndarreglugerð	ESB		
Þann	 25.	 maí	 2018	 innleiddi	 ESB	 nýja	 reglugerð	 um	 persónuvernd	 og	 vinnslu	

persónuupplýsinga	sem	ber	heitið	GPDR	(e.	General	Data	Protection	Regulation).	Þessi	

reglugerð	tók	gildi	þann	15.	júní	2018	á	Íslandi	en	reglugerðin	á	að	sjá	til	þess	að	farið	sé	

með	persónuupplýsingar	í	samræmi	við	reglur	um	friðhelgi	einkalífsins	og	persónuvernd	

og	að	tryggja	að	þessar	upplýsingar	séu	áreiðanlegar	og	geti	 flætt	frjálslega	 innan	EES.	

Reglugerðin	var	stór	hluti	af	innleiðingu	PSD2	hér	á	landi	en	samkvæmt	henni	þurfa	allir	

greiðsluþjónustuveitendur	og	aðrir	aðilar	 sem	fá	 fjárhagsupplýsingar	 frá	bönkunum	að	

fylgja	kröfum	GPDR	um	öryggi	gagna	og	persónuvernd	(Seðlabanki	Íslands,	2018).		

	 Markmið	GDPR	er	að	samræma	gagnaverndarlög	í	aðildarríkjum	ESB	ásamt	því	að	

veita	einstaklingum	aukna	vernd	og	réttindi.	GDPR	gerir	einstaklingum	kleift	að	nálgast	

og	 fá	 aukið	 vald	 yfir	 sínar	 persónuupplýsingar	 og	 setur	 takmarkanir	 á	 hvað	

fjármálafyrirtæki	og	aðrar	stofnanir	geta	gert	við	þessar	upplýsingar.	Reglugerðin	kveður	

einnig	á	um	að	persónuupplýsingar	séu	varðveittar	á	öruggan	hátt	og	að	upplýsingarnar	

séu	 verndaðar	 gegn	ólögmætri	 vinnslu	og	 tapi	 eða	eyðileggingu.	Ástæður	 fyrir	 söfnun	

persónuupplýsinga	eru	einnig	skilgreindar	í	GDPR.	Gögnum	sem	er	safnað	verða	að	vera	í	

sérstökum	og	lögmætum	tilgangi.	Að	auki	eru	lagðar	takmarkanir	á	því	hversu	mikið	af	

gögnum	er	 leyfilegt	 að	 safna.	 Fyrirtæki	 eiga	 einungis	 að	 fá	 að	 safna	 gögnum	 sem	eru	

nauðsynleg	 í	 tengslum	við	 þann	 tilgang	 sem	þau	 eru	 unnin	 í	 (European	Union,	 2016).	

Reglugerðin	 stuðlar	 að	 virkni	 hins	 stafræna	markaðar	 innan	ESB	með	því	 að	 auðvelda	

flæði	upplýsinga	á	milli	ríkja,	tryggja	að	fyrirtæki	í	aðildarríkjum	sambandsins	fylgi	sömu	

reglum	og	skapa	öruggara	stafrænt	vistkerfi	(Seðlabanki	Íslands,	2018).		

	 PSD2	 gerir	 þjónustuveitendum	 kleift	 að	 öðlast	 fjárhagsupplýsingar	 frá	

viðskiptabönkum	 og	 GDPR	 leggur	 áherslu	 á	 hvernig	 þessar	 upplýsingar	 eru	

meðhöndlaðar.	PSD2	kveður	á	um	að	vinnsla	persónuupplýsinga	þarf	að	vera	í	samræmi	

við	 GDPR	 og	 meginreglur	 þess	 um	 gagnavernd,	 svo	 sem	 lágmörkun	 gagna,	 gagnsæi,	

geymslutakmörkun	 og	 öryggisráðstafanir.	 Báðar	 þessar	 reglugerðir	 enduspegla	 rétt	

neytenda	á	eignarhaldi	þeirra	upplýsinga	sem	er	safnað	um	hann.	Neytendur	eiga	rétt	á	

að	upplýsingar	þeirra	gleymast	eða	eyðast	úr	kerfum	og	að	auki	eiga	þessar	upplýsingar	

að	vera	einfaldar,	skiljanlegar	og	aðgengilegar	fyrir	notandann	(Seðlabanki	Íslands,	2018).		

	 	



53	

7 Erlendar	rannsóknir	

Í	þessum	kafla	verður	rætt	um	erlendar	rannsóknir	varðandi	PSD2.	Fyrst	verður	rætt	um	

erlendar	rannsóknir	varðandi	áhrif	PSD2	á	bankanna	þar	sem	helstu	ógnir	og	tækifæri	eru	

rannsökuð	og	hvaða	breytingar	tilskipunin	hefur	í	för	með	sér.	Að	lokum	verður	fjallað	um	

erlendar	rannsóknir	á	viðhorfi	neytenda	í	tengslum	við	PSD2.	

7.1 Rannsóknir	varðandi	áhrif	PSD2	á	bankanna		
Í	lok	ársins	2019	gerði	fyrirtækið	Roland	Berger	rannsókn	á	innleiðingu	PSD2	og	áhrifum	

þess	 á	 evrópska	banka.	 Tekin	 voru	 viðtöl	 við	 40	 leiðandi	 banka	og	 fjártæknifyrirtæki	 í	

Evrópu.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	benda	til	þess	að	helsta	ógnin	sem	stafar	af	PSD2	

er	aukin	 samkeppni	 á	 greiðslumarkaði.	 Jafnframt	 töldu	32%	viðmælenda	að	bankarnir	

myndu	tapa	viðskiptatengslum	sínum	og	um	12%	töldu	að	PSD2	gæfi	af	sér	takmarkaða	

möguleika	til	tekjuöflunar	fyrir	bankanna.	Meirihluti	viðmælenda	í	þessari	rannsókn	töldu	

að	 það	 stæði	mikil	 ógn	 af	 því	 ef	 stórir	 tæknirisar	 færu	 að	 hasla	 sér	 völl	 á	 evrópskum	

greiðslumörkuðum	 með	 því	 að	 gerast	 greiðsluvirkjendur	 eða	

reikningsupplýsingaþjónustuveitendur.	Jafnframt	taldi	yfir	helmingur	svarenda,	eða	um	

54%,	að	bankarnir	væru	í	góðri	stöðu	til	þess	að	verja	markaðsstöðu	sína	og	að	PSD2	muni	

hafa	 lítil	 áhrif	 á	 samkeppnishæfni	 þeirra.	 Rannsóknin	 sýndi	 að	 helstu	 tækifærin	 við	

innleiðingu	PSD2	fyrir	bankanna	fælust	 í	auknu	vöruframboði,	stærri	viðskiptavinahóp,	

aðgengileika,	 samstarfi	 við	 þriðju	 aðila,	 skilvirkari	 tæknilegri	 umgjörð	 og	 nýjum	

tekjumöguleikum.	Flestir	viðmælendur	töldu	að	bankarnir	sæju	ávinning	í	því	að	hagnýta	

reikningsupplýsingar	 viðskiptavina	 sinna	 til	 þess	 að	 m.a.	 bjóða	 upp	 á	 snjallari	

lánshæfismöt.	 Þá	 töldu	 81%	 svarenda	 að	 PSD2	 gæfi	 af	 sér	 fleiri	 tækifæri	 en	 ógnir	 og	

meirihluti	 þeirra	 sagði	 að	 opna	 bankaumhverfið	 væri	 óumflýjanlegt,	 sem	 undirstrikar	

mikilvægi	PSD2	(Mannberg	og	Maus,	2019).		

	 Niðurstöður	í	rannsókn	sem	McKinsey	&	Company	gerði	árið	2017	meðal	banka	í	

Evrópu	gefa	til	kynna	að	flestir	af	stjórnendum	bankanna	átta	sig	á	þeim	ógnum	sem	stafa	

af	PSD2.	Rannsóknin	bendir	til	þess	að	fjártæknifyrirtæki	muni	hagnast	mest	á	innleiðingu	

PSD2	 og	 séu	 betur	 undirbúin	 fyrir	 þessa	 hröðu	 þróun	 heldur	 en	 aðrir	 aðilar	 á	

greiðslumarkaði.	Fjórðungur	þátttakenda	telur	hins	vegar	að	stórir	viðskiptabankar	muni	

hljóta	mestan	ávinning	við	 innleiðinguna.	Meirihluti	þátttakenda	hafa	 litlar	áhyggjur	af	
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öryggi	undir	PSD2.	Hins	vegar	telja	þeir	að	bankarnir	verði	að	fjárfesta	í	aðgerðum	gegn	

svikum	(e.	Fraud	management).	Bankarnir	eru	ábyrgir	fyrir	því	að	draga	úr	svikaáhættu	

og	þurfa	að	 innleiða	háþróað	eftirlit.	 Jafnframt	töldu	þátttakendur	rannsóknarinnar	að	

hættan	á	svikum	sem	stafa	af	aðgengi	þriðja	aðila	að	reikningum	neytenda	sé	alvarlegt	

áhyggjuefni	og	að	forvarnir	gegn	slíkum	svikum	séu	í	forgangi.	Flestir	bankanna	sem	tóku	

þátt	í	rannsókninni	fara	umfram	kröfur	PSD2	í	átt	að	nýjum	viðskiptatækifærum.	Flestir	

bankanna	nýta	 sér	 innleiðinguna	 á	 PSD2	 til	 þess	 að	byggja	 upp	nýja	 ferla,	 öðlast	 nýja	

hæfileika	 og	 endurstilla	 skipulagið	 í	 kringum	 gagnasöfnun	 og	 greiningu.	 Bankarnir	 eru	

einnig	farnir	að	huga	að	auknu	samstarfi	en	niðurstöður	rannsóknarinnar	benda	til	þess	

að	um	40%	af	bönkunum	í	þessari	rannsókn	eru	farnir	í	samstarf	við	fjártæknifyrirtæki	til	

þess	að	bjóða	upp	á	nýjar	vörur	og	þjónustu.	Rannsóknin	bendir	einnig	til	þess	að	PSD2	

gæti	 haft	 slæm	áhrif	 á	 veltutengdar	 tekjur	 af	 kortum	bankanna.	 Að	mati	 þátttakenda	

munu	nýjar	greiðslulausnir	líkt	og	A2A	skapa	verulega	ógn	við	eftirspurn	og	tekjur	tengdar	

greiðslukortum	bankanna.	 Ef	 þriðju	 aðilum	 tekst	 að	bjóða	upp	á	 greiðslulausn	 sem	er	

hraðari,	ódýrari	og	felur	í	sér	aukin	fríðindi	þá	gætu	neytendur	kosið	að	nýta	sér	þá	lausn	

frekar	en	greiðslukort	(Botta,	Digiacomo,	Höll	og	Oakes,	2018).	

	 Árið	 2018	 framkvæmdi	 Deloitte	 rannsókn	 á	 meðal	 90	 banka	 og	 annarra	

fjármálafyrirtækja	 í	Evrópu	til	þess	að	kanna	viðhorf	og	skoðanir	þeirra	gagnvart	PSD2	

tilskipuninni.	Rannsóknin	bendir	 til	þess	að	um	91%	svarenda	telja	að	PSD2	muni	hafa	

mest	áhrif	á	greiðslur	og	um	65%	telja	að	dagleg	bankaviðskipti	(e.	Day-to-day	banking)	

muni	 einnig	 verða	 fyrir	 miklum	 áhrifum.	 Stór	 hluti	 þátttakenda	 sögðu	 að	 það	 fælist	

ávinningur	í	reikningsupplýsingaþjónustu	og	gagnagreiningu	þar	sem	að	bankarnir	geta	

bætt	 ákvörðunartöku	 í	 lánveitingu	 og	 þar	 með	 minnkað	 útlánaáhættu	 sína.	

Greiðslufyrirtæki	 og	 fyrirtæki	 sem	 stunda	 færsluhirðingu	 eru	 einnig	 í	 hættu	 að	 mati	

þátttakenda	 þar	 sem	 að	 nýjar	 greiðslulausnir	 geta	 minnkað	 kortaviðskipti	 neytenda.	

Margir	þátttakendur	búast	við	því	að	útbreiðsla	á	hraðgreiðslum	(e.	 Instant	payments)	

um	stóran	hluta	Evrópu	muni	ýta	undir	þessa	ógn.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	leiddu	

einnig	 í	 ljós	 að	 um	 45%	 svarenda	 myndu	 gerast	 greiðsluvirkjendur	 eða	

reikningsupplýsingaþjónstuveitendur,	um	47%	svarenda	hyggjast	bjóða	upp	á	nýjar	vörur	

og	þjónustu	undir	PSD2	og	33%	svarenda	nota	API	til	að	bjóða	upp	á	viðbótarþjónustu	án	

greiðslu.	 Jafnframt	 lýstu	 36%	 svarenda	 yfir	 áhuga	 á	 samstarfi	 við	 fjártæknifyrirtæki.	

Meirihluti	 svarenda	 telur	 að	 PSD2	 muni	 leiða	 til	 þess	 að	 samkeppnin	 eykst	 á	
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greiðslumarkaði.	 Hins	 vegar	 telur	 minnihluti	 svarenda,	 eða	 12%,	 að	 PSD2	 sé	 ekki	

drifkraftur	 breytinga.	 Þeir	 telja	 frekar	 að	 víðtækari	 eftirspurn	 neytenda	 eftir	 opnu	

bankaumhverfi	muni	 ráða	mestu.	 Jafnframt	telur	meirihluti	svarenda	að	stærsta	ógnin	

komi	frá	fjártæknifyrirtækjum,	hins	vegar	telur	verulegur	minnihluti	að	stórir	tæknirisar	

muni	koma	inn	á	greiðslumarkaði	(Deloitte,	2018b).		

	 Samkvæmt	rannsókninni	töldu	flestir	þátttakenda,	um	47%,	að	stærsta	tækifærið	

við	 innleiðingu	PSD2	fælist	 í	aðgangi	og	hagnýtingu	á	gögnum	viðskiptavina	til	þess	að	

bjóða	upp	á	snjallari	lausnir	og	bæta	notendaupplifun	viðskiptavina.	Um	27%	þátttakenda	

telja	að	PSD2	gefi	fyrirtækjum	tækifæri	á	að	vaxa	og	auka	markaðshlutdeild	sína,	sem	og	

tækifæri	til	að	auka	tekjur	og	bæta	inn	nýjum	tekjustreymum	(Brich,	Gallo,	Majewski	og	

Scott,	2018).		

	 Fjártæknifyrirtækið	Tink	gerði	rannsókn	árið	2020	þar	sem	tekin	voru	viðtöl	við	

290	fjármálastofnanir	í	12	löndum	í	Evrópu.	Rannsóknin	sýndi	að	meirihluti	þátttakenda,	

eða	 um	 61%,	 líti	 jákvæðum	 augum	 á	 opna	 bankaumhverfið	 og	 22%	 eru	 nú	 þegar	 í	

samstarfi	við	fjártæknifyrirtæki	til	þess	að	m.a.	bæta	vöruúrval	sitt	og	fá	aðgang	að	nýrri	

tækni.	Mikill	meirihluti	þátttakenda	gefa	til	kynna	að	þeir	séu	í	samstarfi	við	fleiri	en	eitt	

fjártæknifyrirtæki.	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýna	 að	 það	 var	 69,2%	 aukning	 í	

samstarfi	 á	milli	 fjármálastofnana	 og	 fjártæknifyrirtækja	 á	milli	 áranna	 2019	 og	 2020.	

Þessi	fjártæknifyrirtæki	veita	fjármálastofnunum	aðgang	að	tækni	sem	hefði	annars	verið	

ansi	 kostnaðarsöm	 í	 uppbyggingu	 og	 viðhaldi.	 Niðurstöðurnar	 benda	 til	 þess	 að	

fjármálastofnanir	 séu	 farnar	 að	 sýna	 meiri	 áhuga	 en	 áður	 á	 samstarfi	 við	

fjártæknifyrirtæki.	Að	mati	Tink	er	það	mikilvægt	fyrir	fjármálastofnanir	sem	vilja	hagnýta	

og	vera	vel	undirbúin	fyrir	opna	bankaumhverfið	að	fara	í	samstarf	við	fjártæknifyrirtæki.	

Fjármálastofnanir	 geta	nýtt	þetta	 samstarf	 til	 þess	að	 fá	aðgang	að	nýrri	 tækni,	 skapa	

verðmæti	 og	 mæta	 kröfum	 viðskiptavina.	 Þegar	 rannsóknin	 var	 framkvæmd	 var	

yfirgnæfandi	meirihluti	þátttakenda,	um	70%,	sammála	um	að	það	væri	forgangsverkefni	

hjá	fjármálastofnunum	að	fara	í	samstarf	við	fjártæknifyrirtæki	(Tink,	2020).		

7.2 Rannsóknir	á	viðhorfi	neytenda		
Í	byrjun	ársins	2018	gerði	Deloitte	rannsókn	á	meðal	neytenda	í	Mið-	og	Austur	Evrópu	

þar	 sem	 viðhorf	 þeirra	 gagnvart	 rafrænum	 bankalausnum	 og	 PSD2	 var	 kannað.	

Samkvæmt	niðurstöðum	rannsóknarinnar	var	einungis	um	fjórðungur	svarenda,	um	26%,	
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sem	myndu	treysta	öðrum	aðilum	en	sínum	viðskiptabanka	fyrir	 reikningsupplýsingum	

sínum.	Um	23%	svarenda	treystu	greiðsluveitendum	fyrir	upplýsingunum	og	einungis	14%	

treystu	alþjóðlegum	tæknirisum	(Deloitte,	2018a).		

	 Samkvæmt	rannsókn	Finextra	meðal	viðskiptavina	voru	flestir	svarenda	sammála	

um	að	eftirspurn	neytenda	eftir	vörum	og	þjónustu	sem	kæmi	til	með	PSD2	yrði	lítil.	Hins	

vegar	 töldu	 svarendur	 að	 neytendur	 væru	 frekar	 að	 bíða	 eftir	 opna	bankaumhverfinu	

heldur	en	PSD2.	Einungis	17%	svarenda	töldu	að	það	væri	eftirspurn	eftir	greiðsluvirkjun	

og	reikningsupplýsingaþjónustu.	Þá	voru	9%	svarenda	sammála	um	að	neytendur	væru	

tilbúnir	fyrir	opna	bankaumhverfið	(Finextra,	2018).		

	 Rannsókn	fyrirtækisins	Ipsos	frá	2017	sýndi	að	75%	þátttakenda	vildu	hafa	aðgang	

að	þeim	gögnum	sem	bankar	og	önnur	fjármálafyrirtæki	geyma	um	sig	þar	sem	það	gæti	

hjálpað	þeim	að	haga	fjármálum	sínum	á	betri	hátt.	Þá	voru	40%	þátttakenda	sammála	

um	að	þeir	myndu	 treysta	 þriðja	 aðila	 fyrir	 reikningsupplýsingum	 sínum	 til	 þess	 að	 fá	

aðgang	að	nýjum	vörum	og	þjónustu.	Hins	vegar,	þegar	þátttakendur	voru	spurðir	hvort	

þeir	 þekktu	 réttindi	 sín	 í	 tengslum	 við	 meðhöndlun	 persónuupplýsinga,	 svöruðu	 71%	

neitandi.	 Rannsóknin	 bendir	 til	 þess	 að	 flestir	 þátttakenda,	 um	 73%,	 velti	 ekki	 þeim	

skilmálum	sem	þeir	þurfa	að	samþykkja	fyrir	sér	og	geri	sér	ekki	grein	fyrir	því	hverju	þeir	

séu	að	veita	samþykki	fyrir	(Stamper,	2017).		

	 Rannsókn	PwC	meðal	neytenda	bendir	 til	þess	að	um	88%	neytenda	noti	 forrit	

þriðja	aðila	til	þess	að	framkvæma	rafrænar	greiðslur	og	um	75%	neytenda	vita	að	þessi	

forrit	 eru	 ekki	 tengd	 við	 viðskiptabankann	 þeirra.	 Jafnframt	 telja	 85%	 þátttakenda	 að	

öryggi	 þessara	 forrita	 sé	mikið	 og	 82%	þátttakenda	 voru	 sammála	 að	 fyrirtæki	 líkt	 og	

Amazon	eða	Paypal	 geti	 framkvæmt	 greiðslur	 á	 jafn	öruggan	og	 áreiðanlegan	hátt	 og	

viðskiptabankar	þeirra.	Rannsóknin	sýnir	að	neytendur	eru	farnir	að	treysta	þriðju	aðilum	

í	auknum	mæli	fyrir	reikningsupplýsingum	og	greiðslum	(Sandrock	og	Firnges,	2016).		
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8 Aðferðafræði	

Í	 þessum	 kafla	 verður	 farið	 yfir	 rannsóknarefni	 ritgerðarinnar	 og	 rannsóknaraðferðin	

skilgreind	nánar.	 Til	 að	byrja	með	verður	 farið	 yfir	markmið	 rannsóknarinnar	og	 síðan	

verður	farið	nánar	yfir	þá	aðferð	sem	var	notuð	við	rannsóknina.	Þar	á	eftir	verður	rætt	

um	val	á	viðmælendum	og	að	lokum	verður	fjallað	um	úrvinnslu	og	greiningu	gagnanna.		

8.1 Rannsóknarefni	
Rannsókn	ritgerðarinnar	felst	í	innleiðingu	á	PSD2	tilskipuninni	hér	á	landi	og	áhrif	þess	á	

samkeppnishæfni	bankanna.	Markmið	rannsóknarinnar	er	að	kanna	áhrif	tilskipunarinnar	

á	 íslenska	 banka	 og	 þær	 aðgerðir	 sem	 þeir	 geta	 framkvæmt	 til	 þess	 að	 viðhalda	

samkeppnisstöðu	sinni.	Að	auki	felst	markmið	ritgerðarinnar	í	því	að	kanna	hugsanlega	

ábata	 og	 fylgikvilla	 sem	 fylgja	 tilskipuninni.	Mikið	 hefur	 verið	 rætt	 og	 ritað	 um	 PSD2	

undanfarin	misseri	og	því	fannst	rannsakanda	mikilvægt	að	bæta	við	þá	þekkingu	sem	er	

til	 nú	 þegar	 og	 veita	 nýtt	 sjónarhorn	 á	 viðfangsefninu.	 Tilgangur	 ritgerðarinnar	 er	 að	

kanna	viðhorf	og	skoðanir	viðmælenda	á	PSD2	og	meta	þau	áhrif	sem	bankarnir	verða	

fyrir	við	innleiðingu	tilskipunarinnar.	

Rannsakandi	starfar	hjá	Landsbankanum	og	þar	hefur	PSD2	verið	rætt	í	ófá	skipti.	

Það	má	segja	að	þar	hafi	áhugi	rannsakanda	kviknað	á	viðfangsefninu	í	ljósi	þess	að	þetta	

hefur	bein	og	óbein	áhrif	á	starfsemi	bankans	og	dagleg	verkefni	rannsakanda.	Að	mati	

rannsakanda	hefur	ekki	verið	rannsakað	möguleg	áhrif	PSD2	á	bankanna	nægilega	mikið	

og	 það	 ýtti	 undir	 áhugann	 á	 að	 skoða	 þetta	 nánar.	 Þar	 af	 leiðandi	 felst	 markmið	

rannsóknarinnar	í	því	að	fá	svör	við	neðangreindum	rannsóknarspurningum:	

- Hver	eru	áhrif	innleiðingar	PSD2	á	samkeppnishæfni	íslensku	bankanna?	

- Hvaða	fylgikvillar	og	ábatar	myndast	fyrir	innlenda	banka	með	tilkomu	PSD2?	

8.2 Rannsóknaraðferð		
Rannsóknaraðferð	 felur	 í	 sér	 hvernig	 viðfangsefni	 er	 rannsakað,	 með	 öðrum	 orðum	

hvernig	 söfnun	 og	 greining	 gagna	 gengur	 fyrir	 sig.	 Að	 mati	 rannsakanda	 er	 eigindleg	

rannsóknaraðferð	 (e.	 Qualitative	 research	method)	 hentugasta	 aðferðin	 til	 þess	 að	 fá	

skýrar	og	nákvæmar	niðurstöður	í	þessari	rannsókn.	Ekki	hefur	liðið	langur	tími	síðan	PSD2	

var	innleidd	hér	á	landi	og	áhrif	tilskipunarinnar	eru	ekki	bersýnileg	sem	takmarkar	tiltæk	
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gögn	um	viðfangsefnið.	Þar	af	leiðandi	voru	ótöluleg	gögn	notuð	og	tekin	voru	hálfopin	

viðtöl	(e.	semi	structured	interviews)	við	viðmælendur.		

	 Eigindlegar	rannsóknir	fela	í	sér	að	safna	og	greina	ótöluleg	gögn	til	þess	að	öðlast	

aukin	 skilning	 á	 ákveðnu	 hugtaki	 eða	 viðfangsefni.	 Eigindleg	 rannsóknaraðferð	 þjónar	

þeim	tilgangi	að	kafa	djúpt	ofan	 í	valið	viðfangsefni	og	á	sama	tíma	veita	rannsakanda	

sveigjanleika	til	þess	að	breyta	rannsóknaráherslum	eftir	því	sem	líður	á	rannsóknina.	Þar	

að	 auki	 getur	 sveigjanleiki	 aðferðarinnar	 verið	 hjálpsamur	 þar	 sem	 það	 veitir	

viðmælendum	 aukið	 frelsi	 í	 svörum	 sínum.	 Þeir	 geta	 komið	 hugsunum	 og	 skoðunum	

sínum	á	framfæri	án	hindrana	með	því	að	svara	spurningum	með	eigin	orðum	og	gefa	því	

frá	sér	innihaldsríkari	svör.	Helsti	kostur	eigindlegra	rannsóknaraðferða	er	hæfni	þeirra	til	

að	gefa	nákvæmar	lýsingar	á	því	hvernig	fólk	upplifir	tiltekið	rannsóknaratriði	(Bach	og	

Oun,	2014).		

	 Eigindlegar	 rannsóknir	miða	að	því	að	nálgast	betri	 skilning	á	viðfangsefni	með	

m.a.	tilvitnunum	í	raunveruleg	samtöl	eða	viðtöl.	Viðtölin	geta	verið	tekin	á	ýmsa	vegu	en	

þau	 hjálpa	 rannsakanda	 að	 skilja,	 útskýra	 og	 kanna	 skoðanir,	 hegðun	 og	 reynslu	

viðmælenda.	Í	mörgum	tilfellum	eru	viðtölin	hálfopin	þar	sem	að	rannsakandi	hefur	fyrir	

fram	ákveðið	efni	eða	spurningar	fyrir	viðmælendur	en	spurningarnar	eru	opnar	og	ekki	

er	víst	hvort	að	hver	og	einn	viðmælandi	sé	spurður	á	nákvæmlega	sama	hátt	eða	í	sömu	

röð.	Meginmarkið	hálfopinna	viðtala	er	að	kanna	hvað	viðmælendum	finnst	mikilvægt	um	

viðfangsefnið	sem	þeir	lýsa	með	eigin	orðum	(Williams,	2007).		

8.3 Viðmælendur	
Viðmælendur	 rannsóknarinnar	 eru	 átta	 talsins	 og	 gerð	 var	 sú	 krafa	 að	 þeir	 starfi	 hjá	

innlendum	 banka,	 greiðslufyrirtæki	 eða	 stofnun	 sem	 PSD2	 tilskipunin	 hefur	 áhrif	 á.	

Viðmælendur	fengu	tölvupóst	frá	rannsakanda	þar	sem	rannsóknin	var	kynnt	og	óskað	

var	 eftir	 þátttöku	 þeirra.	 Rannsakandi	 lagði	 áherslu	 á	 að	 fá	 að	 minnsta	 kosti	 einn	

viðmælenda	 úr	 hverjum	 banka	 til	 þess	 að	 fá	 mismunandi	 skoðanir	 og	 sjónarhorn	 á	

viðfangsefninu	og	þeir	þurftu	að	uppfylla	skilyrði	um	reynslu	og	þekkingu	á	PSD2.	Einnig	

var	 lögð	áhersla	á	að	 finna	rétta	viðmælendur	þar	sem	dagleg	verkefni	þeirra	 tengjast	

PSD2	á	einhvern	hátt.	Tekin	var	sú	ákvörðun	að	viðmælendur	myndu	njóta	nafnleyndar	

og	fulls	trúnaðar	yrði	gætt.	Sú	ákvörðun	var	tekin	til	þess	að	veita	viðmælendum	aukið	

tækifæri	 og	 gera	 þeim	 auðveldara	 fyrir	 að	 koma	 hugmyndum	 og	 skoðunum	 sínum	 á	
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framfæri	 án	 hömlunar.	 Að	 auki	 er	 íslenski	 bankamarkaðurinn	 lítill	 þar	 sem	 margir	

markaðsaðilar	þekkja	hvorn	annan.	Því	fannst	rannsakanda	mikilvægt	að	gæta	trúnaðar	

viðmælenda	sinna.		

	 Viðmælendur	 voru	 boðaðir	 í	 hálfopin	 viðtöl	 þar	 sem	 þeir	 gátu	 svarað	

viðtalsspurningum	 á	 sinn	 hátt,	 án	 takmarkana	 eða	 hindrana.	 Með	 því	 að	 veita	

viðmælendum	 aukið	 frelsi	 í	 svörum	 sínum	 breyttust	 viðtölin	 í	 samræður	 þar	 sem	

rannsakandi	gat	fylgt	eftir	svörum	viðmælenda	með	framhaldsspurningum.	Þetta	leiddi	

til	þess	að	viðtölin	urðu	dýpri	og	upplýsingar	viðmælanda	urðu	nákvæmari.	Þó	 svo	að	

viðtölin	hafi	verið	sveigjanleg	þá	var	rannsakandi	með	fyrirfram	ákveðinn	spurningarlista	

þar	sem	óskað	var	eftir	ákveðnum	upplýsingum.	Viðmælendur	rannsóknarinnar	svöruðu	

sömu	viðtalsspurningum,	að	 frádregnum	nokkrum	auka	spurningum,	en	spurningarnar	

breyttust	 örlítið	 þegar	 tekin	 voru	 viðtöl	 við	 viðmælendur	 sem	 starfa	 ekki	 hjá	

viðskiptabanka.	

8.4 Greining	gagna		
Rannsóknin	hófst	um	miðjan	 janúar	2022	með	 samtölum	við	 samstarfsfélaga	og	 lestri	

erlendra	fræðigreina.	Fyrsta	viðtalið	var	tekið	í	byrjun	mars	sama	ár	og	það	síðasta	í	byrjun	

maí.	Það	gekk	nokkuð	auðveldlega	fyrir	sig	að	boða	viðmælendur	í	fyrstu	viðtölin,	hins	

vegar	voru	síðustu	viðtölin	tekin	í	kringum	páska	og	því	voru	margir	í	fríi.	Þrátt	fyrir	það	

voru	 flestir	 viðmælendur	 opnir	 fyrir	 því	 að	 taka	 viðtölin	 eftir	 páska.	 Viðtölin	 voru	 að	

jafnaði	á	bilinu	30-60	mínútur	að	lengd	þar	sem	stysta	viðtalið	var	um	29	mínútur	og	það	

lengsta	 var	 78	 mínútur.	 Viðtölin	 voru	 ýmist	 tekin	 í	 fundarherbergi	 á	 vinnustað	

viðmælenda	 eða	 í	 gegnum	 samskiptaforritið	 Zoom.	 Þau	 viðtöl	 sem	 voru	 tekin	 í	

fundarherbergi	voru	hljóðrituð	með	smáforritinu	Voice	Recorder	í	farsíma	rannsakanda.	

Allir	viðmælendur	veittu	því	samþykki	að	viðtölin	yrðu	tekin	upp	gegn	því	að	gögnunum	

yrði	eytt	um	leið	og	búið	væri	að	vinna	úr	þeim.		

	 Skömmu	eftir	að	viðtölin	voru	tekin	voru	þau	skráð	niður.	Rannsakandi	hlustaði	á	

viðtölin	 ófáum	 sinnum	og	 svör	 viðmælenda	 voru	 skrifuð	 niður	 þar	 sem	 skoðunum	og	

athugasemdum	 rannsakanda	 var	 bætt	 við.	 Rannsakandi	 greindi	 svör	 viðmælenda	eftir	

nokkrum	atriðum	sem	voru	meðal	annars	undirbúningur,	eftirspurn	og	öryggi	neytenda,	

aukin	 samkeppni	 á	 greiðslumarkaði,	 kostir	 og	 gallar,	 áhrif	 PSD2	 á	 bankanna,	

samkeppnishæfni	þeirra	og	framtíðarhorfur.		
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9 Niðurstöður		

Í	þessum	kafla	verður	farið	yfir	svör	viðmælenda	við	viðtalsspurningum	og	niðurstöður	

rannsóknarinnar.	Viðtölin	 skiptust	 í	 átta	mismunandi	 flokka:	Undirbúningur	bankanna,	

eftirspurn	 neytenda,	 öryggi	 og	 traust	 neytenda,	 opna	 bankaumhverfið	 og	

fjártæknifyrirtæki,	meiri	samkeppni,	ógnir	og	tækifæri,	áhrif	PSD2	á	 innlenda	banka	og	

stefna	bankanna.		

9.1 Undirbúningur	bankanna		
PSD2	lögin	tóku	gildi	þann	1.	maí	2022	og	samkvæmt	lögunum	þurftu	allir	bankarnir	hér	

á	landi	að	vera	búnir	að	opna	aðgang	gagnvart	þriðju	aðilum	fyrir	þá	dagsetningu.	PSD2	

er	umfangsmikið	og	íþyngjandi	regluverk	og	samkvæmt	svörum	viðmælenda	sem	starfa	

hjá	bönkum	tók	undirbúningurinn	fyrir	innleiðingu	PSD2	langan	tíma,	allt	frá	því	að	þeir	

settust	 fyrst	 niður	 og	 áttuðu	 sig	 á	 umfangi	 regluverksins	 yfir	 í	 að	 fara	 í	 raunverulegar	

aðgerðir	 við	 innleiðinguna.	 Viðskiptabankarnir	 hafa	 undirbúið	 sig	 með	 því	 að	 vera	 í	

samskiptum	við	fjártæknifyrirtæki	til	þess	að	átta	sig	á	hvað	þau	væru	að	hugsa	varðandi	

innleiðinguna,	þ.e.	hvernig	þau	munu	hagnýta	PSD2.	Að	auki	hafa	þeir	verið	í	samskiptum	

við	erlenda	banka	sem	starfa	í	löndum	sem	voru	á	undan	Íslandi	að	innleiða	PSD2	til	þess	

að	fá	reynslusögur	sem	þeir	gátu	nýtt	sér	við	undirbúning	sinn.		

Einn	viðmælandi	sem	starfar	hjá	banka	sagði	að	bankinn	sinn	hefði	m.a.	undirbúið	

sig	fyrir	innleiðinguna	með	því	að	halda	tæknikeppni	þar	sem	bankinn	hýsti	forritara	í	36	

klukkustundir	sem	unnu	tiltekin	verkefni	byggð	á	því	að	það	væru	opin	gagnaskil	og	opin	

viðmótsskil	til	reiðu.	Með	þessari	tæknikeppni	myndaðist	aukin	þekking	og	reynsla	sem	

bankinn	gat	nýtt	sér	við	 innleiðingu	PSD2.	Flestir	viðmælendur	sem	starfa	hjá	bönkum	

nefndu	 einnig	 sandkassaþjónustuna	 þar	 sem	 þriðju	 aðilar	 og	 fjártæknifyrirtæki	 gátu	

skrifað	sig	á	móti	til	að	búa	til	nýjar	lausnir	sem	bankarnir	nýttu	sér	til	að	átta	sig	betur	á	

eftirspurninni.	Hins	vegar	voru	þeir	allir	sammála	um	að	eftirspurn	fjártæknifyrirtækja	í	

sandkassaþjónustu	bankanna	hafi	verið	mjög	lítil	þar	sem	að	fjártæknifyrirtækin	vildu	ekki	

vera	að	smíða	lausnir	sem	áttu	einungis	við	viðskiptavini	hvers	banka	fyrir	sig.	Að	lokum	

þá	sagði	viðmælandi	sem	starfar	hjá	greiðslufyrirtæki	að	þeir	hefðu	undirbúið	sig	með	því	

að	hlera	markaðinn	og	 reyna	að	átta	sig	á	því	hvaða	 fyrirtæki	ætla	að	bjóða	upp	á	að	

gerast	greiðsluvirkjendur	og	reikningsupplýsingaþjónustuveitendur.		
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	 Einn	viðmælandi	nefndi	það	sérstaklega	að	tæknileg	umgjörð	og	stafrænir	innviðir	

bankans	væru	byggð	á	gömlum	kerfum	sem	þurfti	að	uppfæra	í	kjölfar	PSD2.	Með	því	að	

uppfæra	 þessi	 kerfi	 þá	 væri	 bankinn	 orðinn	 fljótari	 að	 bregðast	 við	 ýmsum	 kröfum	

reglugerðarinnar.	Þetta	var	þungt	og	umfangsmikið	verkefni	þar	sem	bankinn	þurfti	að	

nýta	mikinn	mannafla	og	öðrum	verkefnum	var	jafnvel	ýtt	til	hliðar	á	meðan	þessu	stóð.	

Flestir	viðmælendur	sem	starfa	hjá	banka	voru	sammála	um	að	bankinn	sem	þeir	starfa	

fyrir	hafi	verið	ágætlega	undirbúinn	fyrir	innleiðingu	PSD2	þann	1.	maí	sl.		

9.2 Eftirspurn	neytenda		
Allir	 viðmælendurnir	 voru	 sammála	 um	 að	 eftirspurn	 neytenda	 eftir	 nýjum	 vörum	 og	

þjónustu	sem	myndast	í	kjölfar	PSD2	væri	lítil.	Einn	viðmælandinn	taldi	hins	vegar	að	það	

væri	alveg	töluverð	eftirspurn	eftir	nýjum	greiðslulausnum	og	þjónustu	en	ekki	þeim	sem	

að	 PSD2	 mun	 koma	 til	 með	 að	 bjóða	 upp	 á,	 þ.e.	 greiðsluvirkjun	 og	

reikningsupplýsingaþjónustu.	 Flestir	 viðmælendur	 voru	 sammála	 um	 að	 þetta	 væri	 í	

andstöðu	við	sínar	spár	fyrir	nokkrum	árum	en	þá	töldu	þeir	að	eftirspurnin	eftir	PSD2	

yrði	mikil	og	að	áhrif	tilskipunarinnar	yrðu	töluvert	meiri	en	raun	ber	vitni.	Að	auki	töldu	

nokkrir	 viðmælendur	 að	 eftirspurnin	 hér	 á	 landi	 yrði	 í	 samræmi	 við	 þróunina	 á	

Norðurlöndunum	þar	sem	eftirspurnin	var	lítil	sem	engin	á	meðal	neytenda.		

	 Nokkrir	viðmælendur	vildu	meina	að	 íslenskir	neytendur	séu	upp	til	hópa	alveg	

hæstánægðir	með	greiðslukortin	 sín	og	að	kreditkortanotkun	 sé	gríðarlega	mikil	hér	á	

landi	 miðað	 við	 önnur	 lönd	 í	 Evrópu.	 Neytendur	 geta	 greitt	 með	 kortum	 sínum	 á	

auðveldan,	öruggan	og	notendavænan	hátt.	Einnig	eru	ýmis	fríðindi	tengd	við	kortin	líkt	

og	 aukakrónu-	 eða	 vildarpunktasöfnun.	 Þessir	 viðmælendur	 segja	 að	 neytendur	 séu	

orðnir	mjög	háðir	kreditkortunum	sínum	og	þeim	fríðindum	sem	fylgja	kortunum,	þar	af	

leiðandi	verður	erfitt	að	sannfæra	þá	um	að	nota	aðra	greiðslulausn	sem	skilar	mögulega	

minni	eða	jafnmiklum	ávinning	fyrir	þá.		

	 Einn	viðmælandi	sagði	að	flestar	nýjar	vörur	eða	þjónusta	sem	myndast	í	kjölfar	

PSD2	hafi	nú	þegar	verið	til	með	einhverjum	hætti.	Þá	nefndi	hann	að	íslenskir	neytendur	

séu	vanir	mjög	háu	þjónustustigi	og	eru	með	mjög	miklar	væntingar	sem	fara	umfram	

þessar	nýjungar	sem	PSD2	hefur	í	för	með	sér.	Hann	sagði	að	neytendur	séu	að	bíða	eftir	

þjónustu	 sem	 býður	 upp	 á	 fleiri	 eiginleika	 en	 bara	 að	 framkvæma	 greiðslur	 og	 veita	

upplýsingar	 um	 alla	 bankareikninga	 neytenda	 í	 einu	 forriti,	 hann	 bætti	 við	 „Þessar	
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nýjungar	 sem	myndast	með	PSD2	 verða	bara	 einhverjar	 viðbótarþjónustur	 sem	munu	

hverfa	í	framboðinu	af	greiðsluöppum	sem	eru	nú	þegar	til“.		

9.3 Öryggi	og	traust	neytenda	
Meirihluti	viðmælenda	sögðu	að	íslenskir	neytendur	muni	bera	traust	í	garð	þeirra	aðila	

sem	fá	aðgang	að	fjárhagsupplýsingum	þeirra	með	PSD2.	Ástæðan	fyrir	því	er	sú	að	þessir	

þriðju	 aðilar	 eru	 starfsleyfisskyldir	 og	 það	 hvíla	 mjög	 íþyngjandi	 kvaðir	 á	 þeim	 sem	

Fjármálaeftirlitið	 fylgir	 eftir.	 Aðilar	 sem	 sækja	 um	 starfsleyfi	 þurfa	 að	 standast	 harðar	

kröfur	Fjármálaeftirlitsins	m.a.	um	neytendavernd	og	öryggi	í	greiðslumiðlun.	Neytendur	

treysta	á	það	að	Fjármálaeftirlitið	hafi	tryggt	að	þessir	aðilar	séu	vottaðir	og	hafi	uppfyllt	

allar	kröfur.		

	 Nokkrir	viðmælendur	telja	að	þetta	getur	verið	háð	aldri	neytenda.	Sumt	eldra	fólk	

mun	 eiga	 erfitt	 með	 að	 treysta	 þriðju	 aðilum	 og	 veita	 þeim	 aðgang	 að	

fjárhagsupplýsingum	sínum	á	meðan	yngra	fólk	verður	töluvert	opnara	fyrir	því.	Nokkrir	

viðmælendur	töldu	að	ungt	fólk	væri	vant	því	að	deila	upplýsingum	um	sig	og	sitt	líf,	til	

dæmis	á	samfélagsmiðlum.	Einn	viðmælandinn	sagði	að	eldra	fólk	sé	almennt	séð	ekki	

hrifið	af	þessu	og	koma	ekki	til	með	að	opna	á	marga	aðila.	Ef	það	felst	lítill	ávinningur	í	

því	að	veita	þriðja	aðila	aðgang	að	fjárhagsupplýsingum	sínum	mun	eldra	fólk	 líklegast	

halda	sig	við	þær	vörur	og	þjónustur	sem	það	þekkir.	Annar	viðmælandi	tók	í	sama	streng	

en	sagði	að	ef	fólk	vill	geta	nýtt	sér	þær	nýju	vörur	og	þjónustur	sem	myndast	í	kjölfar	

PSD2	þá	þurfa	þau	að	veita	þriðju	aðilum	aðgang	að	upplýsingum	sínum.	Ef	það	vill	ekki	

veita	þriðja	aðila	aðgang	þá	þurfa	þau	að	halda	áfram	að	nota	gamlar	vörur	og	þjónustu.		

	 Flestir	viðmælendur	töldu	að	Íslendingar	væru	mjög	nýjungagjarnir	og	opnir	fyrir	

nýjum	vörum	og	þjónustu	á	markaði.	Einn	viðmælandi	nefndi	Apple	pay	sem	dæmi	en	

Ísland	var	eitt	af	fyrstu	Norðurlöndunum	til	þess	að	taka	upp	Apple	pay.	Það	fékk	mjög	

hraða	útbreiðslu	 hér	 á	 landi	 og	margir	 Íslendingar	 nýta	 sér	 þessa	þjónustu	þegar	 þeir	

greiða	 snertilaust	 með	 úrinu	 eða	 snjallsímanum	 sínum.	 Þessi	 nýjungagirni	 Íslendinga	

bendir	eflaust	til	þess	að	þeir	muni	treysta	þriðja	aðila	fyrir	fjárhagsupplýsingum	til	þess	

að	geta	notað	þessar	nýju	greiðslulausnir.		

	 Neytendur	 þurfa	 alltaf	 að	 veita	 þriðja	 aðila	 samþykki	 fyrir	 því	 að	 fá	 aðgang	 að	

fjárhagsupplýsingum	 og	 fjármunum	 sínum.	 Nokkrir	 viðmælendur	 töldu	 að	 neytendur	

myndu	ekki	alveg	að	gera	sér	grein	fyrir	því	hverju	þeir	væru	að	veita	samþykki	fyrir	eða	
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væru	 jafnvel	 alveg	 sama	 þótt	 þessir	 aðilar	 fái	 aðgang.	 Fólk	 vill	 geta	 nýtt	 sér	 þessar	

nýjungar	 sem	 koma	 með	 PSD2	 og	 til	 þess	 þurfa	 þau	 að	 samþykkja	 skilmála	

þjónustuveitendans	 sem	 það	 gerir	 án	 þess	 að	 velta	 því	 of	 lengi	 fyrir	 sér.	 Einn	

viðmælandinn	bætti	því	við	að	um	leið	og	neytendur,	sem	vilja	ekki	samþykkja	skilmála	

og	bera	lítið	traust	til	þjónustuveitanda,	átta	sig	á	því	að	þeir	verða	að	samþykkja	ef	þeir	

ætla	að	geta	nýtt	sér	nýjar	greiðslulausnir	þá	mun	líklegast	koma	annað	hljóð	í	þá	því	þetta	

er	í	raun	það	gjald	sem	þú	greiðir	fyrir	að	fá	aðgang	að	þessum	nýju	þjónustu.	

9.4 Opna	bankaumhverfið	og	fjártæknifyrirtæki	
Meira	en	helmingur	viðmælenda	sem	starfa	hjá	banka	sögðu	að	þeir	myndu	fara	umfram	

kröfur	PSD2	til	þess	að	undirbúa	sig	betur	fyrir	frekari	opnun	bankanna.	Þeirra	nálgun	og	

hugsun	sem	þeir	hafa	lagt	í	þessa	innleiðingu	er	að	þeir	vilja	fara	lengra	en	PSD2.	Bankarnir	

eru	farnir	að	hugsa	lengra	fram	í	tímann.	Einn	viðmælandinn	sagði	að	ástæðan	fyrir	því	er	

að	íslenskir	neytendur	eru	vanir	töluvert	hærra	þjónustustigi	en	venst	í	mörgum	öðrum	

löndum.	Íslendingar	eru	með	miklar	kröfur	þegar	kemur	að	fjármálaþjónustu	og	vörum	

sem	tengjast	greiðslumiðlun.	Með	innleiðingu	PSD2	verða	ýmsar	nýjar	vörur	og	þjónustur	

kynntar	 til	 leiks	 en	 neytendur	 hér	 á	 landi	 eru	 að	 bíða	 eftir	 einhverju	 stærra	 að	mati	

viðmælenda.	 Íslendingar	 vilja	 geta	 gert	 meira	 en	 það	 sem	 PSD2	 býður	 upp	 á.	 Einn	

viðmælandinn	segir	að	fólk	sé	frekar	að	bíða	eftir	nýjungum	eins	og	til	dæmis	að	geta	séð	

allt	lánasafnið	sitt	í	einu	forriti,	geta	sótt	um	lánshæfismat	og	ýmis	konar	lán	í	gegnum	

forrit	þriðja	aðila.	Það	er	m.a.	ástæðan	fyrir	því	að	þeir	telji	að	eftirspurnin	eftir	PSD2	verði	

lítil.	Einn	viðmælandinn	sagði	einnig	að	bankinn	sinn	þyrfti	að	uppfæra	tæknilega	umgjörð	

og	stafræna	innviði	til	þess	að	standast	kröfur	PSD2.	Með	aukinni	reynslu	og	nýjum	og	

uppfærðum	 kerfum	 gæti	 bankinn	 undirbúið	 sig	 fyrir	 aðrar	 reglugerðir	 sem	 kæmu	 í	

framtíðinni	ásamt	auknum	kröfum	neytenda	um	nýjar	vörur	og	þjónustu.		

	 Aðrir	 viðmælendur	 sem	 starfa	 ekki	 hjá	 viðskiptabanka	 töldu	 það	 ólíklegt	 að	

bankarnir	myndu	fara	umfram	kröfur	PSD2.	Þeir	vilja	meina	að	bankarnir	eiga	í	fullu	fangi	

við	að	uppfæra	kerfin	hjá	sér	til	þess	að	uppfylla	kröfur	PSD2	og	þurfa	tíma	til	þess	að	átta	

sig	almennilega	á	reglugerðinni.	Sumir	bankar	sem	eru	með	gömul	kerfi	hafa	þurft	að	taka	

meira	til	í	sínum	innviðum	en	aðrir.	Einn	viðmælandinn	sagði	að	þeir	bankar	sem	eru	með	

gömul	kerfi	og	hafa	þurft	að	taka	mikið	til	hjá	sér	horfa	lengra	fram	á	veginn	heldur	en	

aðrir	bankar	sem	hafa	þurft	að	gera	minna.	Ástæðan	fyrir	því	er	að	það	er	kostnaðarsamt	
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að	 uppfæra	 kerfin	 og	 þeir	 vilja	 nýta	 sér	 þessi	 nýju	 kerfi	 og	 reynsluna	 sem	 fékkst	 við	

innleiðingu	PSD2	fyrir	frekari	opnun	bankanna	og	opna	bankaumhverfið.		

Langflestir	viðmælendur	töldu	það	líklegt	að	bankarnir	myndu	fara	í	samstarf	við	

innlend	eða	erlend	 fjártæknifyrirtæki.	Með	auknu	samstarfi	 við	 fjártæknifyrirtæki	geta	

bankarnir	m.a.	úthýst	verkefnum	sem	þeir	hafa	ekki	áhuga	eða	sjá	sér	ekki	fært	um	að	

sinna,	bæta	eiginleikum	við	núverandi	vörur	og	auka	vöruframboð	að	mati	viðmælenda.	

Einn	viðmælandinn	sagði	að	þessi	þróun	væri	dýr	og	það	að	gera	allt	innanhús	gæti	reynst	

þeim	afar	kostnaðarsamt	og	því	væri	álitlegur	kostur	að	fara	í	samstarf.	Bankarnir	geta	

sótt	í	þessi	fjártæknifyrirtæki	til	þess	að	fá	nýjar	og	ferskar	hugmyndir	fyrir	nýjum	lausnum	

sem	þeim	hefði	annars	ekki	dottið	í	hug.	Annar	viðmælandi	segir	að	fjártæknifyrirtækin	

hafi	mikinn	áhuga	á	að	koma	í	samstarf	við	bankanna	og	þurfa	oft	á	þessari	nánu	samvinnu	

að	halda	með	einhverjum	hætti.	Fjártæknifyrirtækin	sjá	sér	hag	í	því	að	fara	í	samstarf	við	

bankanna	 því	 þá	 gætu	 þau	 stækkað	markaðinn,	 vöruframboðið	 og	 aukið	 eftirspurn	 á	

þjónustu.		

Einn	viðmælandinn	sagði	að	fyrst	um	sinn	verður	ekki	um	samstarf	að	ræða	heldur	

munu	 fjártæknifyrirtækin	 nálgast	 bankann	með	 nýjar	 lausnir	 tengdar	 PSD2.	 Þegar	 að	

bankinn	hefur	aflað	sér	 reynslu	af	viðbrögðum	markaðarins	er	 líklegt	að	bankinn	 fari	 í	

samstarf	 við	 valinn	 fjártæknifyrirtæki.	 Þegar	 að	 því	 kemur	 vill	 bankinn	 efla	 ráðgjöf	 og	

vörusölu	bæði	bankans	og	samstarfsaðila,	á	grundvelli	fjárhagslegra	gagna	viðskiptavina	í	

fleiri	bönkum.	Í	þessu	felast	mörg	tækifæri	fyrir	alla	málsaðila,	því	þegar	að	bankar	hafa	

sjálfkrafa	uppfærðar	upplýsingar	um	fjárhagsstöðu	viðskiptavina	í	fleiri	bönkum	geta	þeir	

veitt	betri	þjónustu	og	aukið	gagnagæðin	almennt.	

9.5 Meiri	samkeppni	
Flestir	viðmælendur	voru	sammála	um	það	að	samkeppni	á	greiðslumarkaði	myndi	ekki	

aukast	mikið	við	innleiðingu	PSD2.	Nokkrir	viðmælendur	telja	að	ástæðan	fyrir	því	er	að	

þær	nýjungar	sem	myndast	með	PSD2	séu	nú	þegar	 í	boði	 fyrir	neytendur	bara	 í	öðru	

formi.	Einn	viðmælandi	tók	Arion	banka	appið	sem	dæmi	en	þar	gátu	viðskiptavinir	séð	

upplýsingar	 um	 alla	 reikninga	 þína	 í	 öllum	 bönkum.	 Aðrir	 viðmælendur	 telja	 að	

samkeppnin	hér	á	landi	verði	 í	samræmi	við	þróunina	í	Evrópu	en	þar	urðu	ekki	miklar	

breytingar	eftir	að	PSD2	var	innleitt	og	framboð	af	nýjum	vörum	eða	þjónustu	hefur	verið	

gríðarlega	 lítið.	Einn	viðmælandinn	sagði	að	það	munu	eflaust	koma	 fram	ýmsar	nýjar	
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lausnir	en	þeir	aðilar	sem	eru	að	bjóða	upp	á	þessar	nýjungar	eru	ekki	beint	aðilarnir	sem	

munu	hræra	upp	í	markaðnum.		

	 Nokkrir	viðmælendur	sögðu	að	umsóknarferlið	hjá	Fjármálaeftirlitinu	til	þess	að	fá	

starfsleyfi	sem	greiðsluvirkjandi	væri	svo	íþyngjandi	að	það	dragi	úr	hvata	þeirra	aðila	sem	

eru	 að	 koma	 inn	 á	 markaðinn.	 Að	 mati	 viðmælenda	 getur	 þetta	 ferli	 verið	 mjög	

kostnaðarsamt	og	tímafrekt	en	það	er	óvíst	hvort	aðilar	hafi	tíma,	fjármagn	eða	hreinlega	

vilja	 til	 þess	 að	 fara	 í	 gegnum	 ferlið.	 Að	 auki	 þá	 vildu	 aðrir	 viðmælendur	 meina	 að	

Íslendingar	væru	heilt	yfir	ánægðir	með	greiðslukortin	sín	og	gætu	verið	ragir	við	að	færa	

sig	 yfir	 í	 aðra	 greiðslulausn.	 Því	 væri	 lítill	 hvati	 fyrir	 aðila	 að	 bjóða	 upp	 á	 aðrar	

greiðslulausnir	sem	tengjast	ekki	kortum	því	eftirspurnin	eftir	slíkum	lausnum	er	svo	lítil.		

	 Langflestir	viðmælendur	voru	sammála	um	að	erlend	fjártæknifyrirtæki	og	stórir	

tæknirisar	líkt	og	Google	eða	Apple	muni	ekki	hasla	sér	völl	á	íslenskum	greiðslumarkaði.	

Þeir	 nefndu	 að	 helstu	 ástæðunar	 fyrir	 því	 væru	 að	 þetta	 er	 lítill	markaður,	 innlendar	

millifærslur	eru	ókeypis	og	það	eru	ýmsar	gjaldeyrisáhættur	tengdar	íslensku	krónunni.	

Einn	 viðmælandinn	 benti	 á	 að	 íslenskir	 neytendur	 þekkja	 ekki	 annað	 en	 ókeypis	

millifærslur	og	telja	þær	jafnvel	eðlileg	mannréttindi.	Þetta	setur	ekki	einungis	íslensku	

bankanna	í	erfiða	stöðu	heldur	einnig	fjártæknifyrirtækin	sem	eiga	erfitt	með	að	rukka	

fyrir	innlendar	millifærslur	þegar	bankarnir	bjóða	þær	endurgjaldslaust.	Ef	neytandi	sér	

að	hann	þarf	að	greiða	þóknun	fyrir	PSD2	tengda	greiðslu	mun	hann	frekar	framkvæma	

greiðsluna	 í	 netbankanum	 sínum	 þar	 sem	 hann	 greiðir	 enga	 þóknun	 að	 mati	

viðmælandans	 og	 hann	 bætir	 við,	 „Þetta	 hefur	 mikil	 áhrif	 á	 það	 hversu	 óspennandi	

markaðurinn	er	hér	á	landi	fyrir	erlenda	aðila“.		

	 Þegar	viðmælendur	voru	spurðir	hvernig	aukin	samkeppni	á	greiðslumarkaði	gæti	

ögrað	núverandi	stöðu	bankanna	nefndu	þeir	flestir	að	veltutekjur	kortanna	gætu	orðið	

fyrir	höggi.	Ef	fjártæknifyrirtækjum	eða	öðrum	samkeppnisaðilum	tekst	að	bjóða	upp	á	

greiðslulausn	 eða	 svokallað	 „killer	 app“	 sem	 felur	 í	 sér	meiri	 ávinning	 fyrir	 neytendur	

heldur	en	greiðslukort	þá	gæti	það	orðið	þungt	högg	í	tekjustraum	bankanna.	Þeir	sögðu	

að	það	væri	afar	ólíklegt	að	slík	lausn	myndi	verða	til	ef	litið	er	til	skamms	tíma	en	hættan	

er	alltaf	til	staðar.	Bankarnir	hagnast	verulega	á	kortunum	sínum	og	ef	það	kemur	einhver	

greiðslulausn	sem	nær	miklum	umsvifum	hér	á	 landi	þá	gæti	það	haft	neikvæð	áhrif	á	

tekjur	bankanna.		
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	 Tveir	viðmælendur	nefndu	að	fjártæknifyrirtæki	gætu	hagnast	á	því	að	koma	inn	

á	 innlendan	 greiðslumarkað	 með	 áskriftum	 og	 auglýsingum.	 Hins	 vegar	 voru	 flestir	

viðmælendur	 sammála	 því	 að	 helsti	 ávinningurinn	 og	 tækifæri	 fælust	 í	

reikningsupplýsingaþjónustu.	 Fjártæknifyrirtæki	 geta	 nýtt	 sér	 þessa	 upplýsingaöflun	 til	

þess	að	bjóða	upp	á	alls	konar	nýjar	vörur	og	þjónustu	líkt	og	betri	fjármálaþjónustu	eða	

gæðameiri	 lánshæfismöt.	 Einn	 viðmælandinn	 segir	 að	 þetta	 eigi	 sérstaklega	 við	 stór	

fyrirtæki	 sem	 eru	 með	 marga	 reikninga	 í	 mörgum	 bönkum.	 Að	 hans	 mati	 eru	 þessi	

fyrirtæki	 tilbúin	 að	 greiða	 háar	 fjárhæðir	 til	 þess	 að	 geta	 séð	 allar	 upplýsingar	 um	

reikninga	sína	á	einum	stað	og	að	lausnin	virki	vel	og	örugglega	fyrir	sig.	Fjártæknifyrirtæki	

sjá	ávinning	í	gögnunum	og	hreyfingunum	sjálfum	frekar	en	greiðsluhlutanum,	„þegar	þú	

ert	farinn	að	geta	smíðað	eitthvað	ofan	á	kerfin	þín	og	auðgað	þín	gögn	til	þess	að	gefa	

þér	 eitthvað	 virði,	 það	 er	 svona	meira	 það	 sem	 verið	 er	 að	 horfa	 á	 frekar	 en	 kannski	

greiðslupartinn“.		

9.6 Ógnir	og	tækifæri	
Flestir	viðmælendur	sögðu	að	það	væru	 fáar	ógnir	sem	munu	myndast	við	 innleiðingu	

PSD2.	 Nokkrir	 viðmælendur	 töldu	 hins	 vegar	 að	 helsta	 ógnin	 væri	 sú	 ef	 að	

fjártæknifyrirtæki	 kæmi	 með	 greiðslulausn	 eða	 „killer	 app“	 sem	 væri	 töluvert	 betra,	

hagkvæmara	 og	 fæli	 í	 sér	 meiri	 ávinning	 fyrir	 neytendur	 heldur	 en	 núverandi	

greiðslulausnir.	Ef	 slík	greiðslulausn	yrði	yfirráðandi	hér	á	 landi	gæti	það	haft	neikvæð	

áhrif	á	kortaveltu	bankanna	sem	er	einn	helsti	tekjustofn	þeirra.	Þessi	greiðslulausn	gæti	

boðið	neytendum	upp	á	ýmsar	fjármálaþjónustur	í	einu	forriti	og	þar	með	gætu	neytendur	

ákveðið	að	nýta	sér	frekar	þessa	lausn	til	að	sinna	öllum	sínum	fjármálum	í	stað	þess	að	

nýta	sér	vörur	og	þjónustur	bankanna.		

	 Einn	viðmælandi	sagði	að	það	væri	ógn	fyrir	bankanna	ef	þeir	væru	ekki	opnir	fyrir	

því	að	fara	í	samstarf	við	fjártæknifyrirtæki	sem	ætla	sér	að	bjóða	upp	á	nýjar	lausnir.	Ef	

bankarnir	eru	ekki	viljugir	til	þess	að	taka	þátt	í	þessari	vegferð	og	sinna	ekki	öllum	þeim	

kröfum	sem	þeim	eru	settar	almennilega,	þá	gæti	það	haft	slæm	áhrif	á	orðspor	þeirra.	

Hann	 sagði	 að	 þetta	 sé	 nýtt	 viðskiptamódel	 og	 nýr	 markaður	 sem	 er	 drifin	 áfram	 á	

hugbúnaðarþróun	og	því	er	mikilvægt	fyrir	bankanna	að	vera	fýsilegur	samstarfsaðili	svo	

þeir	lenda	ekki	fyrir	aftan	aðra	samkeppnisaðila.	Bankar	sem	eru	ekki	opnir	fyrir	samstarfi	

og	eru	ekki	áhugasamir	við	að	taka	þátt	í	þessari	vegferð	gætu	misst	af	ótal	tækifærum	í	
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formi	nýrra	lausna,	vara	eða	þjónustna.	Þetta	gæti	leitt	til	þess	að	viðskiptavinir	þessara	

banka	ákveði	að	færa	viðskipti	sín	annað	þar	sem	nýjustu	vörur	og	þjónustur	eru	í	boði.	

Annar	viðmælandi	tók	undir	þetta	og	sagði	að	bankarnir	séu	að	keppa	í	aðgengileika	og	

það	gæti	stafað	ógn	af	því	ef	bankinn	er	ekki	aðgengilegur	öllum,	bæði	viðskiptavinum	og	

þriðju	aðilum.	

	 Annar	 viðmælandi	 sagði	 að	 það	 að	 væri	 ógn	 í	 gjaldtökumálum	 og	 þóknunum	

bankanna	þar	sem	að	einn	af	megin	drifkröftum	PSD2	er	að	lækka	bankakostnað.	Að	hans	

mati	er	þetta	töluvert	stærra	vandamál	í	Evrópu	en	á	Íslandi	þar	sem	bankakostnaður	er	

svo	lítill,	þ.e.	íslenskir	bankar	rukka	ekki	fyrir	innlendar	millifærslur.	Annars	staðar	í	Evrópu	

geta	innlendar	millifærslur	kostað	mikla	fjármuni	og	er	það	stór	ástæða	fyrir	því	að	nýir	

aðilar	 hafa	 verið	 að	 herja	 á	 ný	 markaðssvæði	 og	 veitt	 bönkunum	 í	 þeim	 löndum	

samkeppni.	Hann	sagði	að	þetta	væri	því	ekki	 stór	ógn	 fyrir	 íslenska	banka	heldur	séu	

rafmyntir	stærra	áhyggjuefni,	þ.e.	að	íslenskir	bankar	séu	ekki	farnir	að	bjóða	upp	á	kaup	

og	sölu	á	rafmyntum.		

	 Nokkrir	 viðmælendur	 telja	 að	 bönkunum	 stafi	 ógn	 af	 því	 að	 hafa	 ekki	 lengur	

fyllilega	stjórn	á	samskiptum	við	eigin	viðskiptavini	þegar	þriðji	aðili	er	kominn	í	spilið.	Sá	

aðili	kann	að	hafa	upplýsingar	um	veðhæfi	viðskiptavinarins	og	hefur	milligöngu	um	val	á	

fjármögnun.	Í	þessu	tilliti	standa	bankarnir	mögulega	fyrir	veigaminna	hlutverki	og	minni	

framlegð	að	þeirra	mati.	Einn	viðmælandinn	tók	undir	þetta	og	bætti	við	að	bankarnir	

hafa	ákveðið	hlýtningar-	og	eftirlitshlutverk	og	eru	allt	 í	 einu	ekki	 fyrsta	 snertingin	við	

viðskiptavini,	hann	bætti	við:		

Við	höfum	alveg	séð	aðila	sem	hafa	ætlað	að	bjóða	upp	á	einhvers	konar,	
ég	myndi	ekki	segja	smálánastarfsemi,	en	þeir	ætla	sér	að	vera	einhvers	
konar	miðlari	sem	miðlar	á	milli	fólks	og	höndla	peningana	fyrir	þeirra	hönd	
með	 alls	 konar	 hætti.	 Þetta	 getur	 oft	 litið	 frekar	 skringilega	 út	 fyrir	
bönkunum	hvernig	svona	hlutir	flæða.	En	á	móti	þá	bara	megum	við	ekki	
vera	að	stoppa	þetta	fólk	af	vegna	þess	að	þá	getum	við	verið	að	stökkva	
inn	 í	 samningssamband	 á	milli	 einhverra	 tveggja	 aðila.	 Þannig	 þetta	 er	
eitthvað	allt	annað	en	það	sem	bankarnir	eru	vanir	í	dag	þar	sem	við	erum	
yfirleitt	svona	að	ná	utan	um	viðskipti	fólks	og	þekkja	það	og	þarna	gætir	
þú	 aðeins	 verið	með	 hluta	 af	 heildarmyndinni	 og	 ert	 í	 rauninni	 orðinn	
eitthvað	„white	label“	við	einhvern	sem	þú	átt	ekkert	endilega	samband	
við,	þ.e.	þriðja	aðila.		

	 Flestir	 viðmælendur	 voru	 sammála	 um	 að	 helstu	 tækifærin	 fælust	 í	

reikningsupplýsingaþjónustu	 frekar	 en	 í	 greiðsluvirkjun.	 Að	 mati	 viðmælenda	 geta	
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bankarnir	 hagnýtt	 fjárhagsgögn	 neytenda	 til	 þess	 að	 bjóða	 m.a.	 upp	 á	 nýja	 og	 betri	

fjármálaþjónustu.	Einn	viðmælandinn	tók	í	sama	streng	og	sagði	að	bankarnir	gætu	farið	

að	bjóða	upp	á	vélmenni	sem	gæti	veitt	viðskiptavinum	ráðleggingar	um	hvernig	þau	geta	

sinnt	fjármálum	sínum	á	skilvirkan	hátt.	Þetta	vélmenni	gæti	til	dæmis	bent	fólki,	sem	er	

með	mikla	 fjármuni	á	 innlánsreikningi	 sem	býður	upp	á	 lága	 innvexti,	á	að	setja	þessa	

fjármuni	 í	verðtryggð	ríkisbréf	 í	 ljósi	þess	að	það	er	mikil	verðbólga.	Vélmennið	myndi	

vinna	úr	fjárhagsgögnum	viðskiptavina	og	nýtir	sér	gögnin	til	þess	að	bæta	fjármál	fólks.	

Þetta	 vélmenni	myndi	 þá	 virka	 sem	einhvers	 konar	 fjármálaráðgjafi	 sem	væri	 alltaf	 til	

staðar	í	netbönkum	eða	öppum	bankanna.	Annar	viðmælandi	bætti	við	að	bankarnir	geta	

nýtt	 sér	 upplýsingaöflunina	 til	 þess	 að	 bjóða	 neytendum	upp	 á	 fjármálaþjónustu	 sem	

hentar	þeim	og	aukið	gagnagæðin	almennt.	Hann	telur	að	það	séu	tækifæri	til	staðar	fyrir	

bankanna	að	hagnýta	PSD2	til	þess	að	bjóða	upp	á	nýjar	vörur	og	þjónustu	en	ef	þeir	sjá	

engin	tækifæri	í	þessu	þá	er	þetta	ekkert	nema	kostnaður	fyrir	þá.		

	 Nokkrir	 viðmælendur	 töldu	 að	 með	 því	 að	 hafa	 aðgang	 að	 fjárhagsgögnum	

neytenda	úr	öðrum	bönkum	þá	væri	tækifæri	falið	í	því	að	auka	gæði	lánshæfismats.	Þeir	

telja	 að	 bankarnir	 geta	 þar	 með	 hagnýtt	 gögnin	 til	 þess	 að	 fá	 víðtækari	 innsýn	 í	

neysluvenjur	 viðskiptavinarins	 og	 geta	 séð	 hvort	 hann	 standi	 í	 skilum	 við	 aðra	

lánveitendur	 og	 sé	 traustur	 lántakandi.	 Með	 aukinni	 upplýsingaöflun	 getur	 bankinn	

minnkað	áhættu	sína,	„Bankar	geta	sannreynt	ýmis	konar	upplýsingagjöf	viðskiptavina,	

þeir	 gætu	 þá	 hratt	 og	 vel	 sannreynt	 tekjufullyrðingar	 viðskiptavina	með	því	 að	 greina	

mynstur	 í	 reglulegum	 stórum	 innhreyfingum	 til	 viðskiptavinarins	 í	 fleiri	 bönkum.	 Það	

minnkar	áhættu	bankans“.	Að	þeirra	mati	geta	hreyfingar	á	 reikningum	neytanda	sagt	

mikið	 til	 um	 hvers	 konar	 viðskiptavinur	 hann	 er.	 Bankarnir	 geta	m.a.	 séð	 hversu	 hátt	

hlutfall	af	greiðslum	hans	séu	dráttarvaxta-	eða	vanskilagreiðslur,	hvort	hann	sé	gjarn	á	

að	greiða	af	lánum	á	réttum	tíma	o.s.frv.	Einn	viðmælandinn	bætti	við	að	út	frá	þessum	

upplýsingum	geta	bankarnir	lagt	mat	á	það	hvort	þeir	vilji	veita	slíkum	aðilum	lán	eða	ekki	

og	þar	með	minnkað	útlánaáhættu.	Að	hans	mati	er	þetta	sé	einnig	kjörið	tækifæri	fyrir	

fyrirtæki	líkt	og	Creditinfo	og	hann	sagði:		

Til	dæmis	fyrirtæki	eins	og	Creditinfo,	svona	fyrirtæki	geta	verið	að	vinna	
úr	gögnum	með	„machine	 learning”	þína	greiðslusögu	og	gefa	út	 svona	
heilbrigðisvottorð	sem	einhvers	konar	vottun	um	góða	greiðslugetu	sem	
þú	getur	síðan	framvísað	til	einhverra	annarra.	Þannig	þegar	ég	er	að	taka	
fasteignalán	þá	gæti	ég	verið	með	svona	„queary“	inn	í	Creditinfo	sem	fer	
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í	gegnum	alla	mína	greiðslusögu	á	öllum	reikningum	mínum	hjá	bönkunum	
síðastliðin	ár	og	á	innan	við	sekúndu	þá	er	ég	kominn	með	einhvers	konar	
heilbrigðisvottorð	eða	einkunn	sem	sýnir	fram	á	greiðslugetu	mína,	þetta	
er	hálfgert	lánshæfismat	á	sterum.	

	 Tveir	viðmælendur	sögðu	að	það	væru	tækifæri	í	því	að	bankarnir	væru	komnir	í	

nýtt	tækniumhverfi	þar	sem	þeir	eru	fljótari	að	bregðast	við	og	hafa	meiri	möguleika	á	að	

smíða	 og	 taka	 inn	 nýjar	 vörur	 heldur	 en	 áður.	 Að	 þeirra	 mati	 eru	 bankarnir	 orðnir	

sveigjanlegri	og	ekki	lengur	fastir	inn	í	gömlum	kjarnagöllum	þar	sem	erfitt	er	að	smíða	

nýjar	lausnir	ofan	á.		

	 Einn	viðmælandi	sagði	að	það	væri	einnig	tækifæri	í	því	að	minnka	kostnað	sem	

fæst	 við	erlenda	kortanotkun.	 „Íslendingar	 átta	 sig	 ekki	 endilega	á	því	 að	 við	 greiðum	

rosalegt	 álag	 þegar	 við	 notum	 greiðslukortin	 okkar	 erlendis,	 þ.e.	 millifærslugjöld	 og	

gengið	 sem	við	 fáum	 frá	Visa	er	mjög	óhagstætt.	Þar	myndast	 tækifæri	 til	 þess	að	ná	

slíkum	kostnaði	niður“.	Hann	bætti	við	að	ef	erlendir	söluaðilar	gerast	greiðsluvirkjendur	

þá	geta	íslenskir	eða	erlendir	viðskiptavinir	komist	hjá	því	að	greiða	þennan	kostnað	með	

því	að	greiða	beint	út	af	reikningum	sínum.		

	 Nokkrir	aðilar	sögðu	að	sviksamlegum	færslum	muni	fækka	og	öryggi	neytenda	í	

greiðsluferlinu	muni	bætast.	Gagnasöfnun	 í	 kringum	svik	mun	aukast	 verulega	og	það	

mun	gera	eftirlitsaðilum	auðveldara	fyrir	að	meta	það	hvar	er	óhætt	að	nota	ekki	sterkar	

auðkenningar	og	hvar	þeir	verða	að	gera	kröfur	um	það,	„ég	held	að	fyrir	okkur	í	eftirlitinu	

verði	þetta	verulega	 til	bóta	þegar	að	þessar	 svikaskýrslur	koma,	 svo	við	getum	metið	

áhættuna	á	markaðnum“.		

9.7 Áhrif	PSD2	á	innlenda	banka	
Allir	viðmælendur	voru	sammála	því	að	PSD2	hafði	töluvert	minni	áhrif	á	bankanna	heldur	

en	áætlað	var	fyrir	nokkrum	árum.	Nýjar	greiðslulausnir	sem	koma	til	með	PSD2	munu	

ekki	 ná	 yfirráðum	 á	 íslenskum	 greiðslumarkaði	 þar	 sem	 að	 Íslendingar	 eru	 svo	 háðir	

greiðslukortunum	sínum	og	greiðslumiðlun	á	Íslandi	gengur	hratt	og	örugglega	fyrir	sig	nú	

þegar.		

	 Flestir	 viðmælendur	voru	 sammála	um	að	PSD2	hafi	áhrif	á	hugmyndafræði	og	

viðskiptamódel	bankanna.	Með	PSD2	voru	bankarnir	neyddir	til	þess	að	uppfæra	kerfin	

sín,	stafræna	innviði	og	tækniumgjörð	sína.	Þeir	voru	flestir	sammála	um	að	án	PSD2	hefði	
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þessi	þróun	tekið	töluvert	lengri	tíma	og	þeir	hefðu	verið	hægari	af	stað.	Bankarnir	þróast	

hraðar	í	átt	að	þessu	nýja	tækniumhverfi	og	það	hjálpar	þeim	að	vera	betur	undirbúnir	

fyrir	frekari	opnun	bankaumhverfisins,	nýjar	tilskipanir	og	síhækkandi	kröfur	neytenda	um	

nýjustu	vörur	og	þjónustur.		

	 PSD2	er	íþyngjandi	og	stórt	regluverk	fyrir	bankanna	og	þrír	viðmælendur	sögðu	

að	 það	 hafi	 leitt	 til	 þess	 að	 öðrum	 verkefnum	 hafi	 verið	 ýtt	 til	 hliðar	 á	 meðan	

innleiðingunni	stóð.	Ýmsar	vörur	bankans	fengu	að	finna	fyrir	því	þar	sem	mikill	mannafli	

fór	í	að	smíða	ný	kerfi	og	uppfæra	tæknilega	umgjörð	frekar	en		að	sinna	núverandi	vörum.	

Einn	viðmælandinn	sagði	að	innleiðingin	á	PSD2	væri	að	lama	bankann	og	bætti	við:		

...það	er	lítið	annað	sem	við	erum	að	gera	allt	síðasta	ár,	árið	í	ár	og	langt	
fram	á	næsta	ár.	Af	því	núna	í	maí	erum	við	eingöngu	að	koma	til	móts	við	
hlýtnihlutann	gagnvart	einstaklingum	og	ég	veit	ekki	hvort	það	sé	ástæða	
fyrir	að	fara	of	mikið	út	í	þær	umræður.	Þetta	er	erfiður	plástur	að	rífa	af	
og	þetta	setur	okkur	svolítið	í	hægagang	og	við	höfum	þurft	að	setja	önnur	
verkefni	til	hliðar.	Þetta	er	að	hafa	mjög	sterk	áhrif	á	okkur	í	tvö	til	þrjú	ár	
að	minnsta	kosti	og	við	erum	rétt	varla	hálfnuð	núna	í	maí.	

Samkvæmt	svörum	frá	nokkrum	viðmælendum	þá	mun	PSD2	hafa	áhrif	á	innlenda	

söluaðila.	 Söluaðilar	geta	gerst	greiðsluvirkjendur	og	þar	með	dregið	niður	kostnaðinn	

sem	fæst	við	að	eiga	viðskipti	með	greiðslukortum.	Einn	viðmælandinn	tekur	undir	þetta	

og	bætir	við	að	kostnaðurinn	við	kreditkort	sé	ósýnilegur	hér	á	landi.	„Neytendur	sjá	að	

þeir	geta	fengið	ódýrt	 lán	og	það	eru	engin	færslugjöld	af	kreditkortum.	Hins	vegar	þá	

skilar	 kostnaðurinn	 sér	 í	 hærra	 vöruverði.	 Þarna	 geta	 söluaðilar	 sem	 gerast	

greiðsluvirkjendur	 lækkað	 vöruverðið	 í	 verslunum	 sínum	 með	 því	 að	 taka	 við	 PSD2	

greiðslulausnum	sem	eru	ekki	tengd	kortum“.	Hann	sagði	að	þetta	gæti	einnig	haft	áhrif	

á	 kortatekjur	 bankanna	 ef	 þetta	 verður	 raunin	 og	 neytendur	 fara	 að	 nýta	 sér	

greiðslulausnir	þar	sem	þeir	greiða	beint	af	reikningum	sínum.		

	 Þegar	 viðmælendur	 voru	 spurðir	 hvort	 að	 PSD2	 myndi	 hafa	 mikil	 áhrif	 á	

samkeppnishæfni	 bankanna	 var	 meirihlutinn	 sammála	 um	 að	 þau	 yrðu	 lítil.	 Helstu	

ástæðurnar	fyrir	því	eru	að	þeir	telja	að	þar	sem	þetta	eru	lög	og	skylda	þá	mun	þetta	ekki	

hafa	stórkostleg	áhrif.	Einnig	töldu	þeir	að	samkeppnin	muni	ekki	aukast	mikið	til	að	byrja	

með	og	það	muni	ganga	erfiðlega	fyrir	nýjar	greiðslulausnir	að	hasla	sér	völl	hér	á	landi	í	

ljósi	þess	að	innlendar	millifærslur	eru	fríar	og	Íslendingar	eru	mjög	ánægðir	með	kortin	
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sín.	Einn	viðmælandi	sagði	að	bankarnir	hafi	mikið	fjármagn	og	tíma	til	að	bregðast	við	

þessari	þróun	og	að	þetta	yrði	hægfara	þróun	eins	og	með	margar	aðrar	nýjungar.		

	 Nokkrir	 viðmælendur	 voru	 sammála	 því	 að	 samkeppnishæfni	 bankanna	 muni	

ráðast	af	því	hvaða	banki	eða	aðili	býður	upp	á	bestu	notendaupplifunina.	Ef	þriðju	aðilar	

eru	 að	 bjóða	 upp	 á	 hagkvæmari	 og	 betri	 greiðslulausnir,	 þá	 gæti	 það	 haft	 áhrif	 á	

samkeppnishæfnina.	 Einn	 viðmælandinn	 tók	 í	 sama	 streng	 og	 bætti	 við	 að	 ef	

fjártæknifyrirtæki	kæmi	með	svokallað	„killer	app“	sem	gerir	neytendum	kleift	að	ráðstafa	

fjármunum	sínum	á	hagkvæman	og	skilvirkan	hátt,	þá	myndi	það	hafa	neikvæð	áhrif	á	

samkeppnishæfni	bankanna.	Hins	vegar	töldu	viðmælendur	að	það	yrði	afar	ólíklegt	að	

það	myndi	gerast	til	skamms	tíma	litið.	Einn	viðmælandi	bætti	við	að	samkeppni	bankanna	

fælist	í	því	hvaða	banki	myndi	bjóða	upp	á	flestu	og	bestu	API-ana	fyrir	bæði	einstaklinga	

og	 fyrirtæki,	 en	það	hefur	ekki	 endilega	neitt	 að	gera	með	PSD2.	Að	hans	mati	munu	

bankarnir	keppast	í	því	að	bjóða	upp	á	besta	markaðstorgið	sem	þriðju	aðilar	geta	nýtt	

sér	til	að	smíða	nýjar	lausnir.		

	 Einn	 viðmælandinn	 sagði	 að	 tilkoma	 erlendra	 aðila	 sem	 geta	 boðið	 íslenskum	

neytendum	 og	 fyrirtækjum	 upp	 á	 fjármálaþjónustur	 gæti	 haft	 neikvæð	 áhrif	 á	

samkeppnishæfni	bankanna.	Með	því	að	brúa	bilið	á	milli	Íslands	og	annarra	þjóða	gætu	

þessir	aðilar	auðveldað	íslenskum	fyrirtækjum	lífið	þar	sem	að	mörg	íslensk	fyrirtæki	eru	

með	evrópska	tilvist	og	eru	með	reikninga	út	um	alla	Evrópu.	Íslenskir	bankar	ættu	mjög	

erfitt	með	að	keppast	við	erlend	bankanet	sem	eru	töluvert	stærri	að	hans	mati.	Hann	

bætti	við	að	íslensku	bankarnir	eru	einangraðir	og	innleiðing	PSD2	gæti	leitt	til	þess	að	

það	verði	auðveldara	fyrir	stóra	banka	í	Evrópu	að	þjónusta	íslenska	neytendur	sem	gæti	

haft	neikvæð	áhrif	á	samkeppnishæfni	bankanna.		

	 Tveir	viðmælendur	sögðu	að	bankarnir	væru	frekar	að	keppast	í	fjármálaþjónustu	

frekar	 en	 greiðslumiðlun	og	 annar	 þeirra	 segir	 „það	 er	 alveg	 gat	 á	 íslenskum	markaði	

þarna	held	ég	að	þjónusta	sem	að	bankarnir	hafa	verið	að	veita,	svona	fjármálaþjónusta	

gagnvart	neytendum,	er	ekkert	mikil.	Þú	verður	svolítið	að	stýra	öllu	sjálfur,	þú	ferð	og	

setur	peninga	inn	í	bankann	og	þú	ert	að	sækja	um	lánið,	bankinn	kemur	aldrei	til	þín	og	

segir:	Hmm	hérna	ert	þú	með	svona	mikinn	pening	og	þú	ert	hér	í	lífinu	og	eigum	við	ekki	

að	 hjálpa	 þér	 að	 plana	 þetta	 einhvern	 veginn?	 Þessar	 svona	 líftímaþjónustur	 vantar	

algjörlega	 á	 Íslandi“.	 Viðmælendur	 sögðu	að	 samkeppnishæfni	 bankanna	 stýrist	 af	 því	
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hversu	vel	þeir	geta	nýtt	sér	greiðsluupplýsingar	neytenda	við	það	að	búa	til	nýjar	og	betri	

fjármálaþjónustur.	Neytendur	vilja	vera	hjá	þeim	banka	sem	býður	upp	á	nýjustu	vörurnar	

og	bestu	fjármálaþjónustunnar	og	því	segir	einn	viðmælandinn	að	bankarnir	séu	að	keppa	

í	aðgengileika.		

	 Viðmælendur	 voru	 flestir	 sammála	 um	 að	 PSD2	muni	 hafa	 lítil	 áhrif	 á	 arðsemi	

bankanna	til	að	byrja	með.	Nokkrir	viðmælendur	nefndu	að	það	væri	mikill	kostnaður	á	

bakvið	 innleiðingu	 PSD2	 þar	 sem	 að	 það	 þarf	 að	 uppfæra	 mörg	 kerfi	 og	 tæknilega	

umgjörð.	 Hins	 vegar	 líta	 þeir	 flestir	 á	 þetta	 sem	 fjárfestingu	 sem	mun	 nýtast	 þeim	 í	

framtíðinni	og	þeir	neyðast	til	að	leggja	þennan	kostnað	undir	sig	til	þess	að	lenda	ekki	á	

eftir	 öðrum	 bönkum.	 Viðmælendur	 nefndu	 einnig	 að	 með	 því	 að	 hagnýta	

greiðsluupplýsingar	viðskiptavina	þá	geta	bankarnir	og	aðrir	aðilar	tekið	betri	ákvarðanir	

í	 lánveitingu	 sem	 leiðir	 til	 heilbrigðara	 lánasafns.	 Einn	 viðmælandinn	 sagði	 að	

framleiðslukostnaður	bankanna	myndi	líklegast	lækka	þar	sem	PSD2	gerir	þeim	fært	að	

auka	framleiðsluhraða	nýrra	lausna,	vera	með	tíðari	nýsköpun,	koma	vörum	fyrr	á	markað	

og	veita	betri	notendaupplifun,	allt	með	minni	fyrirhöfn	en	áður.	Tveir	viðmælendur	vildu	

hins	vegar	meina	að	PSD2	myndi	ýta	undir	tekjur	bankans	með	nýjum	vörum,	þjónustu	og	

auknum	aðgengileika.		

9.8 Stefna	bankanna		
Flestir	viðmælendur	voru	sammála	um	að	bankarnir	myndu	nýta	PSD2	til	þess	að	þróa	

nýjar	 vörur	 og	 þjónustu	 og	 til	 að	 bæta	 eiginleikum	 við	 núverandi	 vörur	 sínar.	

Viðmælendur	 voru	 einnig	 nokkuð	 sammála	 um	 að	 þeir	 muni	 nýta	 sér	 þá	 reynslu	 og	

þekkingu	 sem	 fæst	 með	 PSD2	 til	 þess	 að	 vera	 betur	 undirbúnir	 fyrir	 frekari	 opnun	

bankanna.	Einn	viðmælandinn	bætti	við	að	PSD2	væri	ákveðinn	drifkraftur	sem	heldur	

bönkunum	uppfærðum.	Bankarnir	reyna	að	komast	meira	inn	á	fjártæknimarkaðinn	og	

hann	sagði	að	það	gæti	verið	mótsvarið	við	því	þegar	einhverjir	segja	að	bankarnir	verði	

úreltir	 „...í	 gegnum	 hvern	 einasta	 tíma	 þá	 hefur	 alltaf	 verið	 einhver	 ný	 tækni,	 nýjar	

fjármálaafurðir	og	nýir	markaðir	að	opnast	og	með	einhverjum	hætti	hafa	bankarnir	alltaf	

lifað	af	þó	svo	að	kennitölur	rúlli	og	alls	konar	svona	hlutir	breytast.	Hvort	að	bankinn	

verði	sami	bankinn	eftir	15	ár	eða	ekki,	kann	maður	ekki	að	segja	en	ég	held	að	bankinn	

muni	reyna	að	taka	virkan	þátt	í	því	sem	er	að	gerast	og	ekki	láta	það	bara	koma	fyrir	sig“.		
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	 Einn	 viðmælandi	 sagði	 að	 bankinn	 sem	 hann	 starfar	 hjá	 myndi	 gerast	

greiðsluvirkjandi	og	greiðsluupplýsingarþjónustuveitandi.	Aðrir	viðmælendur	voru	óvissir	

en	töldu	það	líklegast	að	þeir	myndu	fylgja	sömu	sporum.	Flestir	viðmælendur	sögðu	að	

bankarnir	myndu	styrkja	viðskiptasambandið	og	tryggðina	við	viðskiptavini	sína	með	því	

til	dæmis	að	veita	víðtækari	fjármálaþjónustu,	sýna	frumkvæði	og	veita	betri	ráðgjöf	til	

einstaklinga	og	fyrirtækja.		

Yfir	helmingur	viðmælenda	sögðu	að	þeir	myndu	nýta	PSD2	til	þess	að	uppfæra	

tæknilega	 umgjörð	 og	 koma	 upp	 skipulaginu	 og	 grunngerðinni	 sem	 þarf	 til	 að	 byggja	

önnur	 kerfi	 ofan	á.	 Flestir	 viðmælendur	 sögðu	einnig	 að	PSD2	myndi	 fá	þá	 til	 þess	 að	

breyta	 hugsunarhættinum	 við	 hugbúnaðarþróun.	 Forriturum	 bankanna	 er	 lyft	 úr	

venjubundnum	nálgunum	á	verkefnum	og	með	einhverjum	hætti	teknir	upp	á	næsta	stig.	

Að	þeirra	mati	munu	bankarnir	 reyna	 að	 vera	betur	 í	 stakk	búnir	 til	 þess	 að	þjónusta	

viðskiptavini	sína	eða	önnur	fjártæknifyrirtæki	á	þann	hátt	sem	hentar	þeim	best,	sem	er	

ekki	endilega	það	sem	hentar	bönkunum	alltaf.		
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10 Umræður	og	ályktanir	

Tilgangur	 ritgerðarinnar	 er	 að	 rannsaka	 þau	 áhrif	 sem	 innleiðing	 PSD2	 mun	 hafa	 á	

samkeppnishæfni	bankanna.	Að	auki	leggur	rannsóknin	áherslu	á	að	finna	hvaða	ábatar	

og	fylgikvillar	fylgja	reglugerðinni	fyrir	bankanna.	Í	þessum	kafla	verða	helstu	niðurstöður	

rannsóknarinnar	dregnar	saman	og	svarað	verður	eftirfarandi	rannsóknarspurningum:	

- Hvaða	áhrif	mun	PSD2	hafa	á	samkeppnishæfni	bankanna	hérlendis?	

- Hverjir	eru	ábatar	og	fylgikvillar	við	innleiðingu	PSD2?	

10.1 Áhrif	PSD2	á	samkeppnishæfni	bankanna	
Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 benda	 til	 þess	 að	 innleiðing	 PSD2	muni	 hafa	 lítil	 áhrif	 á	

samkeppnishæfni	 bankanna.	 Helstu	 áhrifin	 eru	 að	 hugmyndafræði	 og	 viðskiptamódel	

bankanna	munu	 breytast,	 gæði	 og	 framboð	 á	 fjármálaþjónustu	mun	 aukast,	 nýjar	 og	

hagkvæmar	greiðslulausnir	munu	líta	dagsins	ljós	til	lengri	tíma	litið	og	samkeppnin	mun	

aukast	örlítið.		

	 Rannsakanda	 fannst	 það	 áhugavert	 hversu	 margir	 viðmælendur	 töldu	 að	

samkeppnin	 á	 innlendum	 greiðslumarkað	 myndi	 aukast	 lítið	 með	 tilkomu	 PSD2.	

Viðmælendur	töldu	að	íslenska	krónan,	smæð	markaðsins,	ókeypis	innlendar	millifærslur	

og	 kreditkortanotkun	 Íslendinga	 væru	 helstu	 ástæðurnar	 fyrir	 því	 að	 erlendir	 aðilar	

myndu	ekki	hasla	sér	völl	á	innlendum	greiðslumarkaði.	Hins	vegar	myndi	það	hafa	mikil	

áhrif	 á	 samkeppnishæfni	 bankanna	 ef	 stór	 bankanet	 í	 Evrópu	 myndu	 fara	 að	 bjóða	

Íslendingum	upp	á	fjármálaþjónustur	þar	sem	að	íslensku	bankarnir	ættu	erfitt	með	að	

keppast	við	erlend	bankanet	sem	eru	töluvert	stærri	en	þeir.	Að	mati	viðmælenda	eru	

litlar	líkur	á	að	það	gerist	en	þetta	er	samt	sem	áður	örlítið	áhyggjuefni.	Stærsta	hindrunin	

fyrir	nýja	innlenda	samkeppnisaðila	er	að	útbúa	greiðslulausn	sem	skilar	meiri	ávinning	

fyrir	 neytendur	 heldur	 en	 kreditkort.	 Samkvæmt	 erlendum	 rannsóknum	er	 ólíklegt	 að	

stórir	tæknirisar	fari	að	hasla	sér	völl	á	evrópskum	greiðslumörkuðum	en	hættan	er	hins	

vegar	alltaf	til	staðar	(Deloitte,	2018;	Mannberg	og	Maus,	2019).		

	 Allir	 viðmælendur	 voru	 sammála	 um	 að	 það	 væri	 lítil	 sem	 engin	 eftirspurn	 frá	

neytendum	eftir	nýjum	vörum	og	þjónustu	sem	kæmi	með	PSD2.	Flestir	voru	sammála	

um	að	Íslendingar	ættu	erfitt	með	að	færa	sig	yfir	í	nýja	greiðslulausn	þar	sem	þeir	eru	
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hæstánægðir	með	kreditkortin	sín.	Að	auki	 töldu	nokkrir	viðmælendur	að	 flestar	nýjar	

vörur	og	þjónusta	sem	PSD2	mun	bjóða	upp	á	hafa	nú	þegar	verið	til	með	einhverjum	

hætti.	Jafnframt	eru	neytendur	að	bíða	eftir	þjónustu	sem	bíður	upp	á	fleiri	eiginleika	en	

sú	þjónusta	sem	PSD2	kemur	til	með	að	bjóða	upp	á.	Samkvæmt	rannsókn	Finextra	er	lítil	

eftirspurn	 á	 meðal	 neytenda	 eftir	 PSD2	 tengdum	 vörum	 og	 þjónustu.	 Niðurstöður	

rannsóknarinnar	 benda	 einnig	 til	 þess	 að	 neytendur	 séu	 frekar	 að	 bíða	 eftir	 opna	

bankaumhverfinu	heldur	en	PSD2	(Finextra,	2018).		

	 Nokkrir	viðmælendur	lögðu	áherslu	á	að	PSD2	gæti	haft	mikil	áhrif	á	söluaðila	sem	

gerast	greiðsluvirkjendur.	Með	því	að	gerast	greiðsluvirkjendur	gætu	söluaðilar	tekið	við	

greiðslum	með	millifærslum	beint	af	reikningum	viðskiptavina.	Með	þessu	fyrirkomulagi	

gætu	slíkir	söluaðilar	minnkað	þann	kostnað	sem	fæst	við	að	taka	á	móti	greiðslum	með	

greiðslukortum	sem	gæti	skilað	sér	í	lægra	vöruverði	og	hærri	tekjum.		

	 Íslendingar	eru	mjög	hrifnir	af	kreditkortunum	sínum	og	þeim	fríðindum	sem	þeim	

fylgja,	þ.e.	vildarpunkta-	og	aukakrónusöfnun.	 Í	 ljósi	þess	 töldu	 flestir	viðmælendur	að	

það	yrði	erfitt	og	ólíklegt	að	nýjar	greiðslulausnir	myndu	hasla	sér	völl	hér	á	landi	í	náinni	

framtíð.	 Önnur	 ástæða	 fyrir	 því	 er	 sú	 að	 innlendar	 millifærslur	 eru	 fríar	 sem	 gerir	

fjártæknifyrirtækjum	 erfitt	 fyrir	 að	 rukka	 fyrir	 PSD2	 tengdar	 greiðslur.	 Ef	

fjártæknifyrirtæki	færu	að	rukka	fyrir	slíkar	greiðslur	þá	yrðu	neytendur	líklegir	til	þess	að	

halda	 áfram	 að	 nota	 kreditkortin	 sín	 eða	 framkvæma	 millifærslurnar	 í	 netbankanum	

sínum	 þar	 sem	 þær	 eru	 fríar.	 Samkvæmt	 rannsókn	 Deloitte	 eru	 greiðslufyrirtæki	 og	

fyrirtæki	sem	stunda	færsluhirðingu	hins	vegar	í	hættu	þar	sem	að	nýjar	greiðslulausnir	

gætu	 fækkað	 kortaviðskiptum	 neytenda.	 Jafnframt	 getur	 PSD2	 haft	 slæm	 áhrif	 á	

veltutengdar	tekjur	af	kortum	bankanna	(Deloitte,	2018;	Digiacomo,	Höll	og	Oakes,	2018).		

	 Flestir	viðmælendur	voru	sammála	um	að	tækifærin	og	samkeppnin	fælist	í	nýrri	

fjármálaþjónustu.	Bankarnir	geta	hagnýtt	fjárhagsupplýsingar	neytenda	á	skilvirkan	hátt	

til	 þess	 að	 bjóða	 upp	 á	 nýjar	 og	 betri	 fjármálaþjónustu,	 t.d.	 gæðameiri	 lánshæfismöt.	

Þarna	er	gat	á	markaðnum	þar	sem	það	er	skortur	af	persónubundinni	fjármálaþjónustu.	

Neytendur	þurfa	að	stýra	því	sjálfir	hvar	þeir	geyma	peninginn	sinn	til	þess	að	fá	hærri	

vexti	o.s.frv.	Bankarnir	eru	hins	vegar	byrjaðir	að	bjóða	fyrirtækjum	upp	á	slíka	þjónustu,	

m.a.	með	360	gráðu	samtölum	en	þessi	þjónusta	er	ekki	jafn	aðgengileg	fyrir	einstaklinga.	

Sá	banki	eða	fjártæknifyrirtæki	sem	nær	að	bjóða	einstaklingum	upp	á	slíka	þjónustu	og	
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stendur	sig	vel	í	því	er	líklegt	til	þess	að	ná	forskoti	yfir	aðra	samkeppnisaðila	á	innlendum	

markaði	að	mati	viðmælenda.	Þetta	er	í	samræmi	við	niðurstöður	hjá	öðrum	rannsóknum	

þar	sem	talið	er	að	bankarnir	sjái	mikil	tækifæri	í	reikningsupplýsingum	neytenda	sem	þeir	

geta	nýtt	sér	við	að	bjóða	upp	á	persónubundnar	og	gæðameiri	þjónustur	(Mannberg	og	

Maus,	2019).		

	 Út	 frá	 svörum	viðmælenda	má	 segja	að	hlutverk	bankanna	breytist	með	PSD2.	

Bankarnir	hafa	þurft	að	þjónusta	forritara	og	hugbúnaðarhús	með	auknum	mæli.	Að	auki	

hafa	þeir	þurft	að	sinna	fræðslu	til	einstaklinga	og	fyrirtækja,	en	það	er	hlutverk	sem	þeir	

hafa	ekki	þurft	að	sinna	eða	bjóða	upp	á	áður.	Þetta	er	áður	óséð	þjónusta	á	Íslandi	og	

það	 hvílir	 mikil	 ábyrgð	 á	 bönkunum	 að	 sinna	 þessu	 fræðsluhlutverki	 vel.	 Þetta	 nýja	

hlutverk	mun	hafa	áhrif	á	hvernig	þeir	þjónusta	samstarfsaðila	sína	og	fjártæknifyrirtæki.	

Bankar	 sem	 sinna	 þessu	 hlutverki	 ekki	 sómasamlega	 gætu	 því	 misst	 viðskiptavini	 og	

mögulega	samstarfsaðila	sem	myndi	hafa	slæmar	afleiðingar	á	samkeppnisstöðu	þeirra.		

	 PSD2	mun	ekki	hafa	mikil	áhrif	á	arðsemi	bankanna	ef	marka	má	svör	viðmælenda.	

Það	er	kostnaður	innifalinn	í	því	að	uppfæra	tæknilega	umgjörð	og	stafræna	innviði	en	

flestir	 viðmælendur	 líta	 á	 það	 sem	 fjárfestingu	 sem	 mun	 skila	 inn	 auknum	 tekjum	 í	

framtíðinni	 í	 formi	nýrra	vara	og	þjónustu.	Með	auknu	upplýsingaflæði	geta	bankarnir	

tekið	skynsamari	og	betri	lánveitingar	sem	leiðir	til	heilbrigðara	lánasafns.	Að	auki	mun	

framleiðslukostnaður	 lækka	 þar	 sem	 að	 framleiðsluhraði	 nýrra	 lausna	 mun	 aukast,	

nýsköpun	verður	tíðari,	vörum	verður	komið	fyrr	á	markaðinn	og	notendaupplifun	mun	

aukast.	Nokkrir	viðmælendur	sögðu	einnig	að	PSD2	myndi	ýta	undir	tekjur	bankanna	með	

nýjum	vörum,	þjónustu	og	auknum	innlánum	í	ljósi	þess	að	bankarnir	verða	aðgengilegri	

en	áður.	Viðmælendur	gerðu	ekki	ráð	fyrir	að	nýjar	greiðslulausnir	kæmu	til	með	að	leysa	

greiðslukortin	 af	 hólmi	 í	 náinni	 framtíð	 en	 ef	 það	 yrði	 raunin	 þá	 myndi	 það	 höggva	

verulega	 í	 veltutengdar	 tekjur	 af	 kortunum	 sem	 er	 einn	 af	 stærstu	 tekjustofnum	

bankanna.		

10.2 Ábatar	og	fylgikvillar	PSD2		
PSD2	mun	 leiða	 af	 sér	 fleiri	 tækifæri	 en	 ógnir	 fyrir	 bankanna	og	 ábatinn	 verður	meiri	

heldur	en	fylgikvillarnir	samkvæmt	svörum	viðmælenda.	Langflestir	viðmælendur	töldu	

að	helstu	tækifærin	lægju	í	því	að	hagnýta	reikningsupplýsingar	neytenda	til	þess	að	bjóða	

upp	á	nýja	fjármálaþjónustu,	vörur	eða	bæta	nýjum	eiginleikum	við	núverandi	vörur.	Hins	
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vegar	töldu	viðmælendur	að	það	væru	fá	tækifæri	 í	nýjum	greiðslulausnum	til	skamms	

tíma	litið.		

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 benda	 til	 þess	 að	 það	 myndast	 fáar	 ógnir	 við	

innleiðingu	 PSD2	 fyrir	 bankanna.	 Að	 mati	 viðmælenda	 er	 helsta	 ógnin	 sú	 að	

fjártæknifyrirtæki	 kæmi	 á	 innlendan	 greiðslumarkað	 með	 hagkvæmari	 og	 betri	

greiðslulausn	sem	myndi	ná	yfirráðum	á	íslenskum	markaði.	Það	gæti	haft	neikvæð	áhrif	

á	kortatekjur	bankanna	sem	er	einn	af	þeirra	helstu	tekjustofnum.	Flestir	viðmælendur	

töldu	að	það	stæði	ógn	af	því	ef	bankarnir	væru	ekki	opnir	og	aðgengilegir	í	tengslum	við	

samstarf	 við	 fjártæknifyrirtæki,	 m.a.	 við	 úthýsingu	 verkefna	 og	 framleiðslu	 á	 nýjum	

fjármálalausnum.	Að	auki	töldu	margir	viðmælendur	að	það	stæði	ógn	af	því	að	bankarnir	

væru	ekki	fyrsti	snertiflöturinn	í	greiðsluferlinu	og	að	þeir	væru	ekki	með	fyllilega	stjórn	á	

samskiptum	við	viðskiptavini.	Rannsókn	McKinsey	&	Company	sýndi	að	bankarnir	væru	

farnir	 að	 huga	 að	 auknu	 samstarfi	 við	 fjártæknifyrirtæki	 þar	 sem	 að	 það	 felast	mörg	

tækifæri	 í	 því.	 Samkvæmt	 niðurstöðum	þeirrar	 rannsóknar	 voru	 um	40%	 viðmælenda	

farnir	í	samstarf	við	fjártæknifyrirtæki	(Digiacomo,	Höll	og	Oakes,	2018).			

	 Viðmælendur	 voru	 sammála	 því	 að	 þeir	 skynjuðu	 litla	 ógn	 og	 töldu	 að	 það	 sé	

ólíklegt	 að	 erlendir	 tæknirisar	 færu	 að	 hasla	 sér	 völl	 á	 innlendum	 markaði.	

Gjaldeyrisáhættur	 tengdar	 íslensku	 krónunni,	 ókeypis	 innlendar	millifærslur	 og	 smæð	

markaðsins	eru	helstu	ástæðurnar	fyrir	því	að	þeirra	mati.	Hins	vegar	er	þetta	stöðug	ógn	

og	ef	stór	erlend	bankanet	fara	að	bjóða	íslenskum	neytendum	upp	á	fjármálaþjónustur	

ættu	bankarnir	erfitt	með	að	keppast	við	það.		

	 Margir	viðmælendur	töldu	að	helsti	fylgikvillinn	við	innleiðingu	PSD2	væri	að	þetta	

er	 stórt	 og	 íþyngjandi	 regluverk	 og	 það	 tekur	 langan	 tíma	 fyrir	 bankanna	 að	 uppfæra	

stafræna	 innviði	 og	 tæknilega	 umgjörð	 til	 þess	 að	 uppfylla	 kröfur	 tilskipunarinnar.	

Bankarnir	 hafa	 neyðst	 til	 þess	 að	 ýta	 öðrum	 verkefnum	 til	 hliðar	 sem	 er	 talinn	 vera	

ókostur.	Að	auki	töldu	flestir	viðmælendur	að	það	væri	misræmi	í	túlkunum	á	lögunum	

sem	 býr	 til	 heilmikla	 áskorun	 fyrir	 bankanna	 og	 ákveðinn	 ófullkomleika.	 Það	 er	 ólíkt	

vöruframboð	á	milli	bankanna	þar	sem	að	bankarnir	hafa	 lagalega	kosið	að	túlka	 lögin	

ekki	 eins.	 Nokkrir	 viðmælendur	 sögðu	 að	 það	 gæti	 verið	 erfitt	 að	 fá	 svör	 frá	 EBA	 við	

ýmsum	álitamálum,	sérstaklega	þeim	sem	eru	séríslensk	sem	gæti	 tafið	ýmis	verkefni.	

Nokkrir	viðmælendur	sögðu	einnig		að	það	væri	slæmt	ef	bankarnir	væru	ekki	aðgengilegir	
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og	opnir	fyrir	því	að	fara	í	samstarf	við	fjártæknifyrirtæki.	Að	mati	eins	viðmælenda	þá	er	

innleiðingin	á	PSD2	bara	sokkinn	kostnaður	fyrir	bankanna	ef	þeir	sjá	ekki	tækifæri	í	því	

að	m.a.	fara	í	samstarf	við	fjártæknifyrirtæki	og	nýta	sér	þessa	nýju	tæknilega	umgjörð	til	

þess	að	bjóða	upp	á	betri	fjármálaþjónustur.		

	 Nokkrir	 viðmælendur	 voru	 sammála	 því	 að	 til	 skemmri	 tíma	 litið	 væri	 dýrt	 að	

aðlagast	opnu	bankakerfi.	Smíða	þarf	fjölda	API-þjónustna,	gera	þær	aðgengilegar,	kynna	

þær,	koma	þeim	í	almenna	dreifingu	og	raunverulega	notkun.	PSD2	gerir	kröfu	á	aukna	

fjárveitingu	 til	 upplýsingatækni	 sem	má	 líta	 á	 sem	 fylgikvilla.	Að	auki	þá	 sögðu	margir	

viðmælendur	að	það	fælist	áskorun	og	ókostur	 í	því	fyrir	bankanna	að	þurfa	að	breyta	

hugsunarhættinum	og	skipulaginu	hjá	sér.		

	 Niðurstöður	rannsóknarinnar	sýna	að	helsti	ábatinn	við	innleiðingu	PSD2	væri	að	

nú	 eru	 bankarnir	 loksins	 að	 komast	 í	 nýtt	 tækniumhverfi	 þar	 sem	 þeir	 eru	 fljótari	 að	

bregðast	við	og	geta	boðið	upp	á	snjallari	vörur	og	þjónustu.	PSD2	neyðir	bankanna	til	að	

uppfæra	stafræna	innviði	sem	hefði	líklegast	tekið	töluvert	lengri	tíma	ef	tilskipunin	hefði	

ekki	verið	innleidd.	Opið	bankaumhverfi	felur	 í	sér	ákveðið	hagræði	fyrir	bankanna	þar	

sem	þeir	geta	boðið	upp	á	fleiri	vörur	á	skemmri	tíma	og	með	lægri	tilkostnaði.	Að	mati	

eins	 viðmælanda	 munu	 bankarnir	 þannig	 lækka	 framleiðslukostnað,	 auka	 skilvirkni	 í	

rekstri,	 afhenda	 viðskiptavinum	 nýjar	 vörur	 með	 hraðari	 hætti	 og	 auka	 á	 sama	 tíma	

samkeppnishæfni	 sína.	 Þetta	 er	 í	 samræmi	 við	 rannsókn	 Roland	 Berger	 sem	 sýndi	 að	

helstu	tækifærin	við	innleiðingu	PSD2	fyrir	bankanna	fælust	í	auknu	vöruframboði,	stærri	

viðskiptavinahóp,	aðgengileika,	samstarfi	við	þriðju	aðila,	skilvirkari	tæknilegri	umgjörð	

og	nýjum	tekjumöguleikum	(Mannberg	og	Maus,	2019).		

	 Út	frá	svörum	viðmælenda	má	segja	að	það	fylgi	ábati	 í	því	að	öryggi	neytenda	

eykst	með	PSD2.	Allir	bankarnir	þurfa	að	uppfylla	sömu	öryggiskröfurnar	sem	leiðir	til	þess	

að	bankakerfið	í	heild	verður	öruggara.	Að	auki	mun	sviksamlegum	færslum	minnka	með	

tilkomu	 PSD2	 þar	 sem	 að	 viðskiptavinir	 þurfa	 að	 beita	 sterkri	 sannvottun.	 Erlendar	

rannsóknir	benda	til	þess	að	bankarnir	hafi	litlar	áhyggjur	af	öryggi	undir	PSD2.	Hins	vegar	

sýna	rannsóknir	fram	á	að	bankarnir	verði	að	fjárfesta	í	aðgerðum	gegn	svikum.	Hættan	á	

svikum	sem	stafa	af	aðgengi	þriðja	aðila	að	reikningum	neytenda	er	alvarlegt	áhyggjuefni	

og	því	þurfa	forvarnir	gegn	slíkum	svikum	að	vera	í	forgangi.	Rannsóknir	sýna	einnig	að	

neytendur	eru	farnir	að	treysta	þriðju	aðilum	fyrir	reikningsupplýsingum	sínum	í	auknum	
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mæli	og	framkvæma	flestir	greiðslur	sínar	í	gegnum	forrit	þriðja	aðila	(Digiacomo,	Höll	og	

Oakes,	2018;	Sandrock	og	Firnges,	2016).		

	 Að	mati	nokkurra	viðmælenda	er	helsti	ábatinn	fyrir	neytendur	sá	að	kostnaðurinn	

við	erlenda	kortanotkun	mun	minnka.	Íslendingar	borga	mikla	þóknun	þegar	þeir	greiða	

með	 greiðslukortunum	 sínum	 erlendis	 þar	 sem	 Visa	 gengið	 er	mjög	 óhagstætt.	 Nýjar	

greiðslulausnir	sem	gera	þeim	kleift	að	greiða	beint	af	reikningum	sínum	koma	til	með	að	

lækka	þennan	kostnað.		

10.3 Framtíðarhorfur	og	stefna	bankanna	
Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 eru	 þær	 að	 bankarnir	munu	 hagnýta	 PSD2	 til	 að	 styrkja	

viðskiptasambandið	 og	 tryggðina	 við	 viðskiptavini,	 veita	 einstaklingum	 og	 fyrirtækjum	

betri	 ráðgjöf	 og	 sýna	 meira	 frumkvæði.	 Bankarnir	 vilja	 komast	 meira	 inn	 á	

fjártæknimarkaðinn	 og	 hreyfast	 í	 takt	 við	 hina	 hröðu	 tækniþróun	 í	 heiminum.	 Flestir	

viðmælendur	sögðu	að	bankarnir	myndu	nýta	sér	þá	þekkingu	og	reynslu	sem	fékkst	við	

innleiðingu	PSD2	til	þess	að	breyta	hugsunarhættinum	í	tengslum	við	hugbúnaðarþróun	

og	til	að	undirbúa	sig	fyrir	frekari	opnun	bankanna.		

	 Einn	 viðmælandinn	 sagði	 að	 bankinn	 sem	 hann	 starfar	 fyrir	 myndi	 gerast	

greiðsluvirkjandi	 og	 reikningsupplýsingaþjónustuveitandi.	 Hann	 segir	 að	 bankinn	 hafi	

ákveðið	 að	 birta	 reikninga	 annarra	 banka	 í	 appinu	 og	 bjóða	 einnig	 upp	 á	 greiðslur	 af	

þessum	sömu	reikningum.	Aðrir	viðmælendur	voru	óvissir	hvort	þeir	munu	fylgja	för	en	

út	frá	svörum	þeirra	má	segja	að	það	sé	líklegt	að	það	gerist.	Flestir	viðmælendur	voru	

sammála	um	að	bankarnir	myndu	rukka	fyrir	slíkar	þjónustur	og	að	viðtökur	viðskiptavina	

munu	ráða	því	á	komandi	árum	hve	hratt	og	langt	verður	gengið	í	frekari	framþróun	á	

þessu	sviði.		

	 Niðurstöður	rannsóknarinnar	segja	til	um	að	bankarnir	muni	hlera	markaðinn	til	

þess	að	sjá	hvar	tækifærin	liggja	og	hvort	að	aðrir	samkeppnisaðilar	séu	að	gera	eitthvað	

sem	þeim	datt	ekki	í	hug.	Niðurstöðurnar	benda	einnig	til	þess	að	bankarnir	séu	farnir	að	

huga	að	auknu	samstarfi	við	fjártæknifyrirtæki.	Einn	viðmælandinn	sagði	að	bankinn	sem	

hann	starfar	hjá	myndi	byrja	hægt	og	fara	í	samstarf	við	fjártæknifyrirtæki	sem	bjóða	upp	

á	 lausnir	 byggðar	 á	 PSD2.	 Þegar	 bankinn	 hefur	 aflað	 sér	 reynslu	 af	 viðbrögðum	

markaðarins	er	líklegt	að	hann	fari	í	frekara	samstarf	við	valin	fjártæknifyrirtæki.	Margir	

viðmælendur	sögðu	að	fjártæknifyrirtækin	muni	vilja	fara	í	aukið	samstarf	við	bankanna	
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til	 þess	 að	 stækka	 markaðinn	 og	 auka	 framboð	 og	 eftirspurn	 eftir	 nýjum	 vörum	 og	

þjónustu.	 Líkt	og	áður	hefur	komið	 fram	er	dýrt	 fyrir	bankanna	að	aðlaga	sig	að	opnu	

bankaumhverfi	og	því	munu	bankarnir	fara	í	aukið	samstarf	til	þess	að	úthýsa	verkefnum	

þar	 sem	þeir	geta	 fært	hluta	þróunarkostnaðsins	út	 frá	 sér	yfir	 til	 samstarfsaðila.	Einn	

viðmælandinn	 sagði	 að	 það	 væri	 mikilvægt	 fyrir	 bankanna	 að	 vera	 í	 samskiptum	 og	

samstarfi	við	fjártæknifyrirtæki	til	þess	að	fá	ferskar	hugmyndir	um	hvað	sé	sniðugt	að	

gera.	 Bankarnir	 munu	 leita	 oft	 í	 t.d.	 Fjártækniklasann	 til	 þess	 að	 hitta	 ýmislegt	

hugmyndaríkt	fólk	og	leita	af	samstarfi	til	þess	að	fá	hugmyndir	að	nýjum	lausnum.	

10.4 Tillögur	að	frekari	rannsóknum	
Rannsakanda	 finnst	það	áhugavert	ef	opna	bankaumhverfið	og	áhrif	þess	á	 rekstur	og	

hlutverk	bankanna	yrði	rannsakað	nánar	eftir	nokkur	ár.	Að	auki	væri	áhugavert	að	kanna	

hvort	að	viðhorf	bankanna	væri	breytt	gagnvart	því	að	erlendir	tæknirisar	eða	bankanet	

myndu	byrja	að	bjóða	upp	á	fjármálaþjónustur	hér	á	landi.	Einnig	væri	áhugavert	að	kanna	

hvort	það	sé	tækifæri	fyrir	þriðju	aðila	að	taka	yfir	hlutverki	bankanna	í	greiðsluferlinu	og	

hvort	nýjar	greiðslulausnir	muni	ná	yfirráðum	á	innlendum	greiðslumarkaði	sem	myndi	

leiða	 til	 þess	 að	 Íslendingar	 noti	 kreditkortin	 sín	 í	 minna	 mæli,	 en	 niðurstaða	

rannsóknarinnar	í	þessari	ritgerð	bendir	til	þess	að	það	sé	ólíklegt.		
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