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Umbreytingar á vettvangi smágreiðslumiðlunar
• Mikil gerjun á vettvangi smágreiðslumiðlunar erlendis sem innanlands
• Krafa um smágreiðslumiðlun í rauntíma => alþjóðlegt viðmið
• Krafa um að öll millibankagreiðslumiðlun grundvallist á seðlabankafé
• Ekki bara innanlands heldur einnig yfir landamæri (TIPS, P27 … ?)

• Ísland hefur frá 2002 haft sérstöðu hvað varðar rauntímauppgjör smágreiðslna byggða á
seðlabankafé. Þróunin nú bendir til að Ísland sé að dragast aftur úr …
• Það dregur úr skilvirkni - uppgjöri debetkortagreiðslna á Íslandi seinkar …
• Uppgjörsáhætta eykst og kostnaður hækkar
• Núverandi framendalausnir (öpp) byggja á aðferðafræði sem hin Norðurlöndin hafa lagt af …

• Ný tækni - aukin samkeppni til skemmri tíma… en hætta á samþjöppun til lengri tíma litið
• FinTech - nýjar framendalausnir (öpp) – sama grunnlausn (greiðslukort) vs. ný óháð grunnlausn?

• Virk og örugg greiðslumiðlun lykilatriði fyrir fjármálastöðugleika
• Í vaxandi mæli litið svo á að smágreiðslumiðlun varði þjóðaröryggi

Möguleg áhrif framangreindra þátta á:
• Hefðbundnar fjármálastofnanir?
• Samkeppni til skemmri og lengri tíma?
• Fjölgun þjónustuveitenda aukin samkeppni eða jafnvel samþjöppun?

• Öryggi, virkni og hagkvæmni?
• Munu markaðsaðilar verða í stakk búnir til að tryggja örugga, skilvirka og hagkvæma
innlenda smágreiðslumiðlun, jafnt í meðbyr sem mótbyr?

• Lærdómar frá fjármálaáfalli?
• Mikilvægi og sérstaða seðlabankafjár
• Hefðbundið reiðufé – hugsanleg rafvæðing reiðufjár í formi rafeyris eða á grunni innlána

• Sjónarmið annarra seðlabanka – áhersla á þjóðaröryggi
• Þurfa stjórnvöld í samstarfi við innlenda markaðsaðila að tryggja sjálfstæða
óháða greiðslumiðlunarinnviði með vísan til öryggis, virkni og hagkvæmni?

Íslensk greiðslumiðlun og aðkoma Seðlabankans
Rafræn greiðslumiðlun
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Smágreiðslumiðlun og fjármálaáfallið 2008
• Í fjármálaáfallinu reyndi á umgjörð smágreiðslumiðlunar
• Það reyndi á grundvallarspurningar m.t.t. mögulegrar beitingar valdheimilda af hálfu
stjórnvalda í því skyni að tryggja smágreiðslumiðlun í landinu

• SÍ tókst á hendur hlutverk miðlægs uppgjörsaðila í kreditkortaviðskiptum
• Reglur SÍ um greiðsluuppgjör kortaviðskipta. Enn í gildi, endurmats þörf
• Kreditkort – alþjóðleg og virkni háð stjórn erlendra aðila

• Greiðslukort, þ. á m. debetkort eru mikilvægir greiðslumiðlar á Íslandi
• Á þessum tíma var færsluvísun og uppgjör debetkortagreiðslna algerlega í
höndum innlendra aðila
• Hætta ekki til staðar á inngripum af hálfu utanaðkomandi aðila í uppgjörsferli
innlendra debetkortaviðskipta

• Aðgerðir Seðlabankans haustið 2008 tryggðu innlenda greiðslumiðlun

Smágreiðslumiðlun – debetkort og uppgjör þeirra
• Áður:

Greiðslur fóru beint af reikningi greiðanda (handhafa korts) inn á reikning
seljanda vöru og þjónustu – uppgjör samdægurs
• Nú:
Greiðslur fara út af reikningi greiðanda inn á reikning færsluhirðis og þaðan inn
á reikning seljenda vöru og þjónustu. Biðtími eftir greiðslu ræðst af samningssambandi milli færsluhirðis og kaupm./þj.veitanda og kostnaður kaupmanns/
þjónustuveitanda og neytenda ræðst m.a. af tímaþætti. Því styttri sem uppgjörstíminn er, þeim mun hærri þóknun og öfugt því lengri uppgjörstími þeim
mun lægri þóknun
• Færsluhirðar nýta ekki lengur gamalt debetkortakerfi RB og RÁS kerfi Greiðsluveitunnar
en láta færsluvísun þess í stað fara í gegnum alþjóðleg kerfi
• Getur falið í sér aukin tækifæri til vöruþróunar en spurning hvort það leiðir hagræðingar þegar
upp er staðið og horft er á málið í heild?
• Felur í sér aukna áhættu a.m.k. tímabundið sem birtist m.a. í því að sk. STIP fyrirkomulag
(búnaður sem virkjast ef upp koma tæknivandamál í samskiptum milli kaupmanns og
bankakerfis) alþjóðlega kortakerfisins er mun veikara en STIP búnaður RÁS kerfisins
• Aukin áhætta á inngripum utanaðkomandi aðila – ekki lengur sjálfgefið að stjórnvöld geti
gripið til sambærilegra aðgerða og í fjármálaáfallinu 2008

Smágreiðslumiðlun frá sjónarhóli viðbúnaðar og
fjármálastöðugleika
• Seðlabankinn hefur til þessa litið svo á, að innlend debetkort væru
sú leið sem stjórnvöld gætu hagnýtt kæmi til þess að grípa þyrfti til
aðgerða í því skyni að tryggja innlenda rafræna greiðslumiðlun í
áfalli af einhverju tagi.
• Litið hefur verið svo á að færsluhirðingarferli innlendra debetkorta eigi sér
almennt stað innan íslenskrar lögsögu

• Útgáfuhliðin - seríunúmer debetkorta nú undir beinni stjórn
alþjóðlegu kortafyrirtækjanna og í þeirra eigu
• Eldra fyrirkomulag – innlendu kortafyrirtækin og RB höfðu þetta í sínum
höndum

Smágreiðslumiðlun og varaleiðir
• Í vaxandi mæli litið svo á að örugg og skilvirk innlend smágreiðslumiðlun varði
þjóðaröryggi
• Greiðslukort, þ. á m. debetkort eru enn mikilvægir greiðslumiðlar á Íslandi en…
… er þörf á nýjum óháðum miðlum með vísan til öryggis – skilvirkni – kostnaðar?

• Hvaða aðrar leiðir eru færar ef nauðsyn krefur? - mikilvægi varaleiða
• Hefðbundið reiðufé – krafa á seðlabanka vs. viðskiptabanka
• Netbanki sem varaleið, en þó vafa undirorpið hvort nægilega skilvirkur í
staðgreiðsluviðskiptum – með hliðsjón af flæði/færslufjölda á hverjum degi
• Núverandi öpp duga ekki - byggja flest á greiðslukortainnviðum
• Nýjar greiðslulausnir að líta dagsins ljós
• Kvitt (byggt beint ofan á grunnlausnir, ekki kortakerfi) er dæmi um nýjung sem gæti nýst sem
þýðingarmikil stoð til að tryggja öryggi og skilvirkni innlendrar smágreiðslumiðlunar ef aðrar leiðir
bresta auk þess sem hún kann að stuðla að aukinni hagkvæmni
• Rafkróna í eðli sínu sambærileg Kvitt – en seðlabankafé í stað viðskiptabankafjár
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Hvað kallar á hugsanlega rafvæðingu reiðufjár?
• Umræður um rafvæðingu reiðufjár má rekja til þriggja meginþátta:
• Tækniþróun – útbreiðsla stafrænna greiðslulausna
• Minnkandi notkun hefðbundins reiðufjár – lögbundið hlutverk seðlabanka
• Aukið/bætt aðgengi fólks að rafrænni áhættulausri greiðslumiðlun

• Neytendur og atvinnulíf reiða sig í miklum mæli á rafræna
smágreiðslumiðlun
• Ríkir almannahagsmunir fólgnir í öruggri, skilvirkri og hagkvæmri gr.miðlun
• Breyttar áherslur í kjölfar fjármálaáfallsins => þjóðaröryggi
• Lögum samkvæmt skal Seðlabanki Íslands m.a. stuðla að virku og öruggu
fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu og við útlönd

Möguleikar rafkrónu við greiðslumiðlun
• Aðgangur tryggður að áhættulausum rafrænum greiðslumiðli fyrir
neytendur og atvinnulíf auk hefðbundinna seðla og myntar
• Aukin nýsköpun í greiðslumiðlun
• Sjálfstæður, óháður innviður stuðlar að öryggi og aukinni samkeppni
• Grunninnviður sem markaðsaðilar geta nýtt til þróunar á virðisaukandi
þjónustu

• Tæki til að bregðast við áföllum í fjármálakerfinu, tryggja óhindraða
greiðslumiðlun og stuðlar þar með að fjármálastöðugleika
• Tækifæri til að lækka kostnað við greiðslumiðlun í þágu neytenda,
atvinnulífs og samfélasins í heild

Rafvæðing reiðufjár (Rafkróna)
• Tímabært að hefja umræðu um mat á þörf á rafvæðingu reiðufjár:
• Tryggir almenningi og fyrirtækjum aðgengi að seðlabankafé
• Ýmsar tæknilegar lausnir og útfærslur mögulegar
• Grunnrafeyrir (e-money = rafeyrir) og/eða innlánsreikningar/rafkrónureikningar

• Áhættulaus grunngreiðslulausn – getur einnig nýst markaðsaðilum til frekari þróunar
og útfærslu virðisaukandi greiðslulausna
• Endurmat á lögbundnum verkefnum Seðlabankans og ýmsum ákvæðum laga
• Til skoðunar hjá mörgum seðlabönkum þ.m.t. hjá Seðlabankanum í samstarfi við
Riksbank og Noregs Bank
• Horft til öryggis, skilvirkni, kostnaðar og samkeppni

• Tímalína, ef af verður, ræðst af ýmsum þáttum m.a., lagalegum, tæknilegum og
markaðslegum auk peningastefnu
• Óbreytt staða er óásættanleg

