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Verður framtíðin án reiðufjár,  

Ráðstefna Landsbankans þriðjudaginn 19. nóvember 2013 
 

Fjármálainnviðir og hlutverk reiðufjár  
Erindi GT –lokaútgáfa 18. nóv.2013 
 
 

 

Mynd 1 - Forsíða 
 

Ráðstefnustjóri, ágætu ráðstefnugestir! 

Ég ætla í erindi mínu að ræða stuttlega um íslenska greiðslumiðlun; hlutverk 

Seðlabankans, reiðufé og framtíð þess.   

Rétt er að hafa í huga að Ísland hefur verið seðlalítið land í nær fjóra áratugi og 

að yfirgnæfandi hluti allra greiðslna fer fram með rafrænum hætti. Þá hefur 

reiðufjárnotkun haldist nokkuð stöðug um langt skeið þrátt fyrir miklar 

framfarir á vettvangi rafrænnrar greiðslumiðlunar. 

 

Mynd 2 – Umfang nokkurra kerfa árið 2012 

En byrjum á að varpa upp mynd sem sýnir helstu fjármálainnviði.  Hér má  sjá 

veltu og færslufjölda á ársgrundvelli og VLF til samanburðar.  Rétt er að 

undirstrika að myndin sýnir aðeins greiðslustreymi milli fjármálafyrirtækja en  

heildarumfang innlendrar greiðslumiðlunar er meiri sem nemur greiðsluflæði 

milli viðskiptavina eins og sama fjármálafyrirtækis.    

 

Mynd 3 – Dagleg velta nokkurra kerfa og reiðufé í umferð 2012 

Hér sjáum við sömu mynd, en nú miðað við daglegt meðaltal og reiðufé í 

umferð. Tölurnar eru hins vegar ekki alveg samanburðarhæfar því hvað rafræna 

greiðslumiðlun varðar er um virkt flæði að ræða, en hluti reiðufjár er hins vegar 

ekki í virkri greiðslumiðlun.  Hlutverk reiðufjár er þó ekki aðeins og eingöngu 

bundið við greiðslumiðlun eins og nánar verður vikið að hér á eftir.  
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Mynd 4 – Rafræn greiðslumiðlun 

Þessi mynd lýsir með einföldum hætti uppbyggingu fjármálainnviða íslenska 

fjármálakerfisins.  Stórgreiðslukerfi Seðlabankans er hjartað í allri 

greiðslumiðlun og er ásamt Jöfnunarkerfi Greiðsluveitunnar og 

Verðbréfauppgjörskerfinu, kerfislega þýðingarmestu fjármálainnviðir landsins.   

Öll rafræn smágreiðslumiðlun í íslenskum krónum hvort heldur um er að ræða 

millifærslur, kortaviðskipti, net- og farsímagreiðslur eða önnur og ný 

framlínuform rafrænnar greiðslumiðlunar eru gerð upp í gegnum þessi kerfi. Og 

alveg óháð því hversu notendavænar, snjallar, öruggar, skilvirkar og hagkvæmar 

slíkar lausnir eru, þá eru það þessir kjarnainnviðir sem á endanum ráða því 

hversu hratt og örugglega greiðsluuppgjör fer fram og hvenær móttakandinn, 

kaupmaðurinn eða þjónustuveitandinn fær aðgang að söluandvirði vöru og 

þjónustu.  

Uppbygging kjarnainnviða íslenskrar greiðslumiðlunar er miðlæg og skilvirknin 

einstök. Það ásamt notendavænni og hagkvæmri framlínu skýrir m.a. hvers 

vegna umfang reiðufjár í íslenskri greiðslumiðlun er ekki meira en raun ber 

vitni. Þessi miðlæga uppbygging og samþætting felur hins vegar í sér tiltekna 

kerfisáhættu sem ekki er hægt að horfa framhjá. 

Rauntímagreiðslumiðlun hárra fjárhæða eða svokallaðra stórgreiðslna fyrir 

milligöngu seðlabanka hefur verið viðtekin venja um allan heim um áratuga 

skeið.  En að slíkt uppgjör nái samtímis til endanotenda, einstaklinga, fyrirtækja 

og stofnana er fátíðara. Slíkt er þó reyndin hér á landi -  ekki bara fyrir 

stórgreiðslur 10 m.kr. eða hærri, heldur allar greiðslur undir 10 m.kr. sem í 

mörgum tilvikum renna viðstöðulaust milli greiðanda og móttakanda, jafnvel 

allan sólarhringinn. Samtímis er gagnaðilaáhætta lágmörkuð, því allir 

þátttakendur eiga kröfu á hendur Seðlabanka Íslands sem jafngildir því að hafa í 

höndum reiðufé.   

Þetta fyrirkomulag er einstætt og það er búið að vera við líði hér á landi frá 

2001.  Flest lönd vinna nú að því að útfæra lausnir sem miða að 

rauntímagreiðslumiðlun á vettvangi smágreiðslumiðlunar en umfang og 

skilvirkni er enn ekki sambærileg við það sem hér þekkist.       
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Í kjölfar fjármálaáfallsins haustið 2008 réðust alþjóðlegar stofnanir í 

endurskoðun á regluverki og vinnubrögðum þ.m.t. á sviði þýðingarmikilla 

fjármálainnviða sem þó höfðu staðist þolraunina með ágætum.  Yfirsýn og 

samhæfing vegna innbyrðis tengsla var hins vegar talin ófullnægjandi.  Fyrir 

rúmu ári voru gefnar út nýjar Kjarnareglur af hálfu Alþjóðagreiðslubankans (BIS) 

og Alþjóðlegu verðbréfanefndarinnar (IOSCO) sameiginlega. Þar eru gerðar 

strangar kröfur um uppbyggingu, skipulag og rekstur fjármálainnviða, sem taka 

ekki aðeins til kerfanna sjálfra, heldur jafnframt eigenda þeirra.    

Ástæða þess að ég nefni þetta hér er, að til skoðunar er, að láta ákvæði þessa 

nýja regluverks, einnig ná til a.m.k. tiltekinna hluta smágreiðslumiðlunarinnar 

s.s. greiðslukorta í ljósi kerfislegrar þýðingar þeirra. Nánari umfjöllun um þessar 

nýju Kjarnareglur er að finna í nýútgefnu Fjármálainnviðariti Seðlabankans. 

 

Mynd 5 - Fjármálainnviðir 

Innlend greiðslumiðlun, ekki síst rafræni hluti hennar, hefur verið talin 

hagkvæmur. Stór hluti undirliggjandi kostnaðar við uppbyggingu og rekstur 

fjármálainnviða er fastur.  Hagkvæmni eykst því að jafnaði með aukinni notkun 

eins og m.a. kemur fram í athugun sem Seðlabanki Evrópu gekkst nýlega fyrir  í 

samvinnu við 13 seðlabanka innan Evrópusambandsins  og nánari grein er gerð 

fyrir í Fjármálainnviðariti Seðlabankans.  

 

Mynd 6 – Kostnaður við hverja greiðslu 

Þar kemur m.a. fram að í löndum þar sem reiðufé er algengasti greiðslumátinn 

er kostnaður við greiðslumiðlun með reiðufé hagstæðari en rafræn 

greiðslumiðlun. Það á hins vegar ekki við um Ísland né hin Norðurlöndin. Hér á 

landi hefur  aldrei farið fram heildstæð úttekt á kostnaði við innlenda 

greiðslumiðlun. Seðlabankinn hyggst ráðast í slíka könnun í samstarfi við 

fjármálafyrirtæki og aðra hagsmunaðila.   
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Mynd 7 –  Seðlar og mynt í umferð 1961-2012 

En snúum okkur þá nánar að reiðufénu sem er helsta viðfangsefni okkar hér í 

dag.  Hér má sjá hvernig  reiðufé í umferð sem hlutfall af VLF fór ört lækkandi á 

20 ára tímabili úr um 5% af VLF um 1960 í 1% 1980 og hélst síðan á því bili 

næstu 25 árin.  

Þetta lága hlutfall er einsdæmi. Ísland hefur í raun verið seðlalítið land í nær 

fjóra áratugi og því mörgum tíðrætt um að Ísland yrði brátt seðlalaust samfélag. 

Það hefur þó ekki gengið eftir og er e.t.v. ekki raunhæft í fyllstu orðsins 

merkingu.  

Eins og myndin ber með sér lækkaði reiðufjárnotkun ört frá 1960. En þrátt fyrir 

tækniframfarir og aukna rafræna greiðslumiðlun á undanförunum áratugum 

hefur reynst erfitt að fara niður fyrir 1% markið. Velheppnuð debetkortavæðing 

hafði þannig lítil sem engin áhrif á reiðufjárnotkun, en útrýmdi nánast 

tékkanotkun.   

 

Mynd 8 – Seðlar og mynt í umferð 2005-2012 

Hlutfall reiðufjár í umferð er nú um 2,2% - 2,4% af VLF eftir því hvaða forsendur 

eru lagðar til grundvallar útreikningi.  En hvað veldur ?  -  Er þessi aukning 

reiðufjár í umferð varanleg, eða mun hún ganga til baka eða reiðufé jafnvel 

hverfa?   Skoðum nokkra áhrifaþætti í þessu sambandi. 

 

Mynd 9 – Aukning reiðufjár í umferð 

Eins og ég nefndi hér í upphafi er reiðufé ekki aðeins og eingöngu notað til 

greiðslumiðlunar.  Reiðufé gegnir jafnframt því hlutverki að geyma verðmæti.  

Það kann etv. að hljóma undarlega að einhverjum detti í hug að geyma 

verðmæti í formi reiðufjár í stað þess að leggja það inn hjá fjármálafyrirtæki og 

njóta vaxtatekna.  Fjármagnstekjur skipta sannanlega máli, en hér koma einnig 

fleiri atriði til.  

Umfangsmikil röskun eða breytingar sem hafa áhrif á daglegt líf hefur áhrif á 

hegðun. Varhugavert getur því verið að fullyrða um, eða ganga út frá því sem 
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gefnu að þróun á reiðufé í umferð þróist eingöngu á einn veg.  Hegðun 

ákvarðast ekki aðeins af þáttum eins og hagræði, þægindum og hagkvæmni.  

Öryggi og huglægir þættir fá aukið vægi ef jafnvægi er raskað. Trúverðugleiki og 

traust eru hér lykilatriði eins og glöggt kom í ljós haustið 2008. 

Við slíkar aðstæður er m.a. horft til innstæðutrygginga, meiri greinarmunur er 

gerður á seðlabankafé án fjárhæðarmarka og viðskiptabankafé ásamt 

mögulegum eða ímynduðum hindrunum hvað varðar aðgengi að innstæðum, 

hvort heldur slíkar hindranir eru af tæknilegum toga, ákvörðunum 

fjármálafyrirtækjanna sjálfra eða stjórnvalda. 

Erfiðleikar eða vandamál af þessu tagi eru þó ekki daglegt brauð. En rétt er að 

vera meðvitaður um þetta þegar horft er til hlutverks reiðufjár og mögulegrar 

þróunar á umfangi þess. 

 

Mynd 10 – Seðlar og mynt í umferð 2007 og 2008 

Þessi mynd sýnir þróun á reiðufé í umferð á árunum 2007 og 2008. Stærsti hluti 

aukningarinnar skýrist af fjármálaáfallinu haustið 2008. En aukningar verður þó 

greinilega vart rúmu ári fyrr.   

Það er þekkt staðreynd erlendis frá, að útstreymi reiðufjár eykst ef  upp koma 

aðstæður sem fela í sér ógn t.d. af völdum mögulegs heimsfaraldurs vegna 

sjúkdóma, annarra áfalla eða hamfara.       

Í upphafi fjármálaáfallsins í október 2008 varð mikil aukning á reiðufé í umferð.   

Þetta er athyglivert í ljósi þess að engin vandamál voru staðar á vettvangi 

rafrænnar greiðslumiðlunar, engar takmarkanir eða hindranir af neinu tagi.  

Þá var heldur engin ástæða til að óttast tap á innstæðum með vísan til 

yfirlýsingu stjórnvalda þann 6. október 2008 um að öll innlán í íslenskum 

fjármálafyrirtækjum væru tryggð.  

Engu að síður runnu rúmir 20 ma.kr.  úr fjárhirslum Seðlabankans á 9 dögum.   
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Mynd 11 – Úr lögum um Seðlabanka Íslands  

Hvað segja gildandi lög um Seðlabanka Íslands hvað varðar greiðslumiðlun og 

reiðufjárhlutverkið?  

Í 4. gr. laga um Seðlabanka Íslands segir m.a: 

„Seðlabanki Íslands skal stuðla að fjármálastöðugleika. Seðlabanki 

Íslands skal sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem 

seðlabanka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og að stuðla að 

virku og öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu og við 

útlönd.“ 

Og í 5. gr. áðurnefndra laga segir: 

„Seðlabanki hefur einkarétt til þess að gefa út peningaseðla og láta slá 

og gefa út mynt eða annan gjaldmiðil sem gæti gengið manna á milli í 

stað peningaseðla eða löglegrar myntar.“  

Og jafnframt segir:   

„Seðlar og mynt sem Seðlabankinn gefur út skulu vera lögeyrir til allra 

greiðslna með fullu ákvæðisverði.“  

Framangreind hlutverk, rækir bankinn m.a. með rekstri stórgreiðslu- og 

jöfnunarkerfis sem áður var um rætt. Hvað reiðufjárhlutverkið varðar ber 

bankanum að eiga nægar birgðir af reiðufé til að mæta fyrirséðri og að hluta til 

ófyrirséðri eftirspurn og Seðlabankinn tryggir í samvinnu við fjármálafyrirtæki 

að almenningur geti nálgast reiðufé á auðveldan hátt.   

 

Mynd 12 - Fjármálaáfallið 

Ekki var unnt að komast hjá hruni gömlu bankanna haustið 2008. Eitt af 

viðfangsefnum Seðlabankans var að tryggja hnökralausa innlenda 

greiðslumiðlun. Hvað greiðslumiðlunarhlutverkið varðar hafði athygli 

Seðlabanka Íslands eins og annarra seðlabanka, einkum beinst að kerfislega 

þýðingarmestu fjármálainnviðunum. Ef reiðufé er undanskilið beindist athyglin 

hins vegar í minna mæli að öðrum þáttum  smágreiðslumiðlunarinnar sem voru 

í höndum banka, sparisjóða og kortafyrirtækja.   
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Á því hefur nú orðið breyting m.a. með sérstökum reglum um greiðslukort sem 

Seðlabankinn setti 2009 og endurskoðaðar voru 2011, auk þess sem 

Seðlabankinn hefur tekið að sér að vera miðlægur uppgjörsaðili 

kreditkortaviðskipta. 

Í október 2008 blasti við að markaðsaðilar voru ófærir um að inna hlutverk sitt 

af hendi án aðkomu Seðlabankans. En eitt af því sem olli verulegum áhyggjum 

var sú staðreynd að alþjóðlegu kortafyrirtækin, Visa og MasterCard, voru í 

aðstöðu til að loka fyrirvaralaust öllum kreditkortum útgefnum af íslenskum 

fjármálafyrirtækjum.  Með vísan til mikilvægis greiðslukorta í 

smágreiðslumiðlun hér á landi, er óásættanlegt að aðilar sem ekki lúta íslenskri 

löggjöf og regluverki geti lamað stóran hluta innlendrar smágreiðslumiðlunar. 

Til þess kom þó ekki. Samkomulag náðist og allir þættir innlendrar 

greiðslumiðlunar stóðust álagið -  netbankar og greiðslukort virkuðu með 

eðlilegum hætti.   

En engu að síður streymdi nú reiðufé í stríðum straumum úr fjárhirslum 

Seðlabankans -  reiðufé sem í hugum sumra var og er lítil sem engin þörf fyrir.     

Hverfið nú augnablik í huganum 5 ár aftur í tímann. Þið sjáið m.a. fyrir ykkur 

fjölmenn mótmæli, undirliggjandi reiði, ásakanir, óvissu og ótta.  

Viðkvæmt ástand og lítið mátti út af bera.  Allir höfðu þó óhindraðan aðgang að 

innstæðum sínum, rafræn greiðslumiðlun virkaði með eðlilegum hætti og 

eftirspurn eftir seðlum var mætt.   

Veltið fyrir ykkur afleiðingum þess ef einhver hluti greiðslumiðlunarinnar hefði 

brostið eða reiðufjár hefði hér ekki notið við.    

Það er og verður alltaf nauðsynlegt að varaleið sé til staðar hvort heldur sú leið 

byggir á reiðufé eða annarri útfærslu s.s. mögulega útgáfu rafeyris sem 

Seðlabankanum er nú heimilt skv. lögum nr. 17/2013.  

Og hvað uppbyggingu og rekstur rafrænna fjármálainnviða varðar, þá er ekki 

aðeins nægjanlegt að til staðar séu varaleiðir frá tæknilegu sjónarhorni séð. Það 

þarf einnig að tryggja fjárhagslegan styrk og getu eigenda og rekstraraðila 

þessara innviða til að takast á við aðsteðjandi vanda sem afleiðingu af óvæntum 

atburðum.  Reiðufé gegnir hér að einhverju marki hlutverki varaleiðar ef aðrar 

leiðir bresta.  
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Mynd 13 - Framtíðin 

En hvernig mun landslagið þróast á næstu árum?  Fjölmargar nýjungar og 

úrbætur hafa komið fram á vettvangi smágreiðslumiðlunar. Þessar nýjungar 

hafa þó ekki enn sem komið er náð markaðshlutdeild svo nokkru nemi. 

Rafrænar millifærslur, kortagreiðslur og beingreiðslur bera enn höfuð og herðar 

yfir nýjungarnar sem munu þó án efa ná aukinni hlutdeild á komandi árum. Það 

er hins vegar alls ekki  sjálfgefið að aukin hlutdeild nýjunga verði aðeins og 

eingöngu á kostnað reiðufjár.  

Um allan heim er lögð áhersla á aukna skilvirkni og rauntímagreiðslumiðlun. Þar 

stendur Ísland vel að vígi.  Uppbygging og skilvirkni kjarnainnviða íslenskrar 

greiðslumiðlunar styður þá þróun og auðveldar innleiðingu nýjunga.  

Þá auðveldar ný löggjöf um greiðslustofnanir og rafeyrisfyrirtæki nýjum 

þátttakendum aðkomu að greiðslumiðlun ekki síst framlínu hennar. 

Fjármálafyrirtækin eru því ekki lengur ein á þessum markaði. Samkeppnin eykst 

og skipting kökunnar kann að breytast. Ekki er hægt að útiloka að reiðufé hafi 

hér einnig hlutverki að gegna.   

Einnig má búast við auknum kröfum gagnvart eigendum og rekstraraðilum 

rafrænna fjármálainnviða, bæði hvað varðar uppbyggingu, rekstur og 

fjárhagslega stöðu.   

En hvað með reiðufé?  Mun sú aukning sem orðið hefur á reiðufé í umferð  

ganga til baka? 

Útistandandi reiðufé nam tæplega 13 ma. kr. haustið 2008, en nemur nú um 40 

ma.kr. og með hliðsjón af fenginni reynslu undanfarinna ára má gera ráð fyrir 

að reiðufé í umferð aukist um 3- 4 ma.kr. fram til áramóta.  

En þegar horft er fram á veginn má hins vegar ætla, að a.m.k. hluti þessa 27 

ma.kr. aukningar gangi til baka og hún jafnvel að fullu. En það gerist tæplega  á 

næstu misserum. Það mun taka tíma og mikilvægt er að engin áföll, tæknileg 

eða fjárhagsleg, standi í vegi fyrir hagkvæmri og skilvirkri framþróun að teknu 

tilliti til öryggisþátta.  
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En mun þróunin ganga svo langt að reiðufé muni alfarið hverfa? Fátt bendir til 

að það gerist á næstu árum.  Í þessu sambandi er rétt að undirstrika að 

Seðlabankinn er hlutlaus gagnvart hinum ýmsu greiðsluformum.  Bankinn 

hvetur ekki til notkunar reiðufjár á kostað annarra greiðslumiðla.   

Seðlabankinn leggur hins vegar áherslu á að kerfisleg uppbygging allra þátta 

innlendrar greiðslumiðlunar einkennist af öryggi, skilvirkni og hagkvæmni og í 

þeirri röð sem þessir þættir voru nefndir.   

Seðlabankinn mun við mat sitt á uppbyggingu og rekstri þýðingarmestu 

fjármálainnviðanna taka mið af ákvæðum nýrra Kjarnareglna  eftir því sem við 

á.  Seðlabankanum ber að stuðla að fjármálastöðugleika og útgáfa reiðufjár er 

eitt af lögbundnum hlutverkum hans.  

 

Mynd 14 – Reiðufé í umferð í nokkrum löndum 2011  

Að lokum þetta. Fyrir fjármálaáfallið hafði Ísland algjöra sérstöðu hvað varðar 

lágt hlutfall reiðufjár í umferð sem var aðeins um 1% af VLF.  Aðrir fylgdu í 

kjölfarið, ekki  síst Norðmenn sem nú hafa komist fram úr okkur a.m.k. 

tímabundið.   

Segja má að stærð og umfang fjármálaáfallsins hér á landi jafngildi kerfishruni.  

Það ætti ekki að koma á óvart að slíkar hamfarir hafi í för með sér einhverja 

tímabundna innbyrðis hlutfallslega breytingu á notkun greiðslumiðla og 

reiðufjár.  Það er hluti þess gjalds eða kostnaðar sem af fjármálaáfallinu hlaust.   

Verður framtíðin án reiðufjár? Nei! Náin framtíð verður ekki án reiðufjár. 

 


