4. tl. dagskrár 1. fundar greiðsluráðs 23.4.2019
Tillaga um viðfangsefni sem greiðsluráð gæti t.d.
ákveðið að taka til nánari skoðunar og umræðu í
kjölfar niðurstöðu vinnuhóps:

1

1. Hvernig er unnt að stuðla að hagræðingu í
greiðslumiðlun í þágu notenda þjónustunnar,
neytenda og fyrirtækja?
• Hvernig er hægt að draga fram raunkostnað við notkun ólíkra
greiðslumiðla?
• Er hægt að ná fram aukinni hagræðingu á þann veg að kostnaður
ólíkra greiðsluleiða/-miðla endurspegli það verð sem neytendur
greiða fyrir vöru og þjónustu
o Nú greiða allir neytendur sama verð fyrir vöru og þjónustu
óháð greiðsluleiðum/-miðlum
o Þeir sem nota ódýrasta kostinn niðurgreiða dýrari kosti og
hlunnindi þeim tengdum

2.

Hvað felst í, eða á að felast í lagalegri skyldu Seðlabankans til „að stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi
þ.m.t. greiðslukerfi í landinu og við útlönd“?

• Seðlabankinn sem stofnun ríkisins hefur bæði afl og trúverðugleika til
að tryggja örugga greiðslumiðlun í eigin gjaldmiðli jafnt í meðbyr sem
mótbyr
• Seðlabankinn verður að hafa yfir nauðsynlegum innviðum að ráða,
beint eða óbeint – þarf að geta gripið inn í / tekið yfir stjórn á
innviðum markaðsaðila til að geta rækt lögbundið hlutverk sitt
• Hefðbundið reiðufé eitt og sér dugar ekki lengur
• Er raunhæft að markaðsaðilar taki yfir þetta hlutverk Seðlabankans og
eru þeir þá færir um að takast á hendur þær skuldbindingar sem um
ræðir? Hver yrði kostnaðurinn og hver greiðir hann?

3.

Hvernig horfir hugsanleg útgáfa rafkrónu við haghöfum
- kostir og gallar?

• Er hefðbundið reiðufé til óþurftar eða hagsbóta?
• Markaðs- og tækniþróunin hefur í raun alls ekki dregið úr þörf fyrir
seðlabankafé, heldur þvert á móti en…
• Ef sjálft formið (seðlar og mynt) er til óþurftar þarf þá ekki að breyta forminu úr
áþreifanlegu yfir í rafrænt form?

• Með „seðlalausu Íslandi“ er væntanlega vísað til þess að hefðbundin
reiðufjárnotkun leggist af en:
• Hvað á þá að koma í staðinn?
• Aðeins Seðlabankinn getur boðið upp á áhættulausa kröfu/eytt mótaðilaáhættu
• Hvernig verður séð fyrir þörfum þeirra sem af einhverjum ástæðum eiga ekki
auðvelt með notkun rafrænna miðla?

