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Rafkróna og smágreiðslumiðlun

Kynning á sérritum 12 og 13





Rafkróna?

• Útgáfa rafræns reiðufjár víða til skoðunar

• Rafkróna = rafrænt reiðufé gefið út af Seðlabanka Íslands

• Seðlabankafé = seðlar og mynt + innstæður banka og ríkisjóðs + 
rafrænt reiðufé

• Ástæður: 

• Tækniþróun 

• Síminnkandi notkun seðla og myntar í sumum þróuðum ríkjum

• Möguleiki til að auka aðgang almenning að rafrænni greiðslumiðlun í 
þróuðum ríkjum 



Rafkróna?

• Margvísleg álitaefni og kostir og gallar eins og alltaf

• Nær til allra þriggja meginverkefna seðlabanka:

• Móta og framkvæma peningastefnu

• Stuðla að fjármálastöðugleika

• Tryggja virka og örugga greiðslumiðlun

• Getur haft áhrif á þróun, uppbyggingu og stöðugleika 
fjármálakerfisins

• Ekki ætlunin að seðlabankar taki yfir lánsfjármiðlun

• Umræðuskjal og engar ákvarðanir hafa verið teknar



Smágreiðslumiðlun frá sjónarmiði viðbúnaðar og 
fjármálastöðugleika

• Neytendur og atvinnulíf reiða sig í miklum mæli á rafræna 
smágreiðslumiðlun

• Miklir almannahagsmunir að hún sé  örugg, skilvirk og hagkvæm.  

• Seðlabanki Íslands skal samkvæmt lögum um bankann „stuðla að virku og 
öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu og við útlönd“.

• Öryggi og varaleiðir

• Varðveita kosti núverandi kerfis í breytingum – samtímauppgjör

• Nýjar lausnir sem nota ekki kortakerfi gætu verið varaleiðir og um leið 
dregið úr kostnaði notenda

• Hugsanlega einnig rafkróna 



Áfangaskýrsla Seðlabankans – meginniðurstaða …

• Rafvæðing reiðufjár ekki án áskorana fyrir bankakerfið - gæti haft áhrif á 
efnahagsreikning og vaxtastig 

• Gæti haft áhrif á fjármálastöðugleika +/- þ.á m. sem varúðartæki

• Áhrif á peningastefnu ráðast m.a. af útfærslu

• Kallar á endurmat lögbundinna verkefna bankans og gildandi laga



Áfangaskýrsla Seðlabankans – meginniðurstaða… (2)

Útgáfa möguleg með tækni sem er til staðar á Íslandi í dag 

• Á sama grunni og innlána- og innri greiðslumiðlunarkerfi viðskiptabanka (CLT)

Tæknilega lítið því til fyrirstöðu að Seðlabankinn gefi út rafkrónu sem:

• Stæði öllum almenningi til boða

• Væri krafa handhafa á hendur Seðlabankanum

• Inneign á rafkrónureikningi í Seðlabanka eða grunnrafeyrir í rafveski

• Væri aðgengileg allan sólarhringinn, alla daga ársins og í rauntíma eða því sem næst

Grunnkeðjutækni enn ófullnægjandi m.a. með vísan til hraða og afkastagetu

Öryggi, skilvirkni og hagkvæmni ráða miklu um uppbyggingu og 
rekstrarfyrirkomulag fjármálainnviða



Rafvæðing reiðufjár? 
Smágreiðslumiðlun frá sjónarhóli
viðbúnaðar og fjármálastöðugleika

Áhrifavaldar og viðbrögð seðlabanka



Þróun undanfarin ár og misseri – áhrifavaldar

Smágreiðslumiðlun - greiðslukort, reiðufé - innbyrðis samkeppni
• „Seðlalaust“ Ísland

Alþjóðlegt fjármálaáfall
• Fjármálastöðugleiki => aukinn fókus á smágreiðslumiðlun og greiðslumiðla

Ör markaðs- og tækniþróun 
• Snjallsímar – sms => greiðslumiðlun

• Fjártæknifyrirtæki – lausnir ofan á eldri innviði /nýjar lausnir

Grunnkeðjutækni (DLT) – Bitcoin, Auroracoin… 
Greiðsluþjónustutilskipanir (PSD1/PSD2)
Uppgjörsfyrirkomulag greiðslukorta
Hefðbundin verkefna- og hlutverkaskipan riðlast
Afstaða/sýn seðlabanka, þá ekki hvað síst á vettvangi greiðslumiðlunar?



Seðlabankar

Afstaða mótast af hlutverki …

• Meginmarkmið: Stöðugt verðlag, fjármálastöðugleiki, greiðslumiðlun

• Rafræn greiðslumiðlun (rekstur stórgreiðslukerfa – smágreiðslumiðlun)

• Yfirsýn og eftirlit með kerfislega mikilvægum fjármálainnviðum

• Útgáfa reiðufjár (seðla og myntar)

… og aðstæðum í hverju landi

• Kerfislegri uppbyggingu og framkvæmd

• Samspili við regluverk, markaðs- og tækniþróun

Markaðs- og tækniþróun kann að kalla á aðlögun

• Regluverk, öryggi, skilvirkni, hagkvæmni, samkeppni

Seðlabankar velta fyrir sér rafvæðingu reiðufjár: 

• Norðurlönd, Kanada, Sviss, Holland, Japan, Singapore, Úrúgvæ…  



Rafvæðing reiðufjár víða til skoðunar

Rannsókn/Greining
Pilot verkefni

Heimild: Riksbanken



Rafvæðing reiðufjár – hluti umbreytinga á 
vettvangi greiðslumiðlunar

Krafa um að greiðslumiðlun fari fram í rauntíma

Að öll millibankagreiðslumiðlun grundvallist á seðlabankafé

• Ekki bara innanlands heldur einnig yfir landamæri (TIPS, P27 …)

Hefur áhrif á opnunartíma og rekstur millibankakerfa seðlabanka

Virk greiðslumiðlun lykilatriði fyrir fjármálastöðugleika – fjármálaáfall

• Öryggissjónarmið - varaleiðir

Ný tækni - aukin samkeppni en hætta á samþjöppun til lengri tíma litið

FinTech - nýjar framendalausnir (öpp)

• Byggðar á eldri innviðum eða nýjum?



Seðlabanki Íslands



Seðlabanki Íslands

Lögum samkvæmt skal SÍ: 

• Stuðla að stöðugu verðlagi og fjármálastöðugleika, þ.m.t. greiðslukerfi

Viðbúinn að grípa til aðgerða til að rækja hlutverk sitt, í meðbyr sem mótbyr

Fjármálaáfallið 2008 – lærdómar:

• Reiðufé í umferð var um 13 ma.kr. – fjárhirslur nær tæmdust – nú um 60 ma.kr

• Miðlæg uppbygging greiðslumiðlunarinnviða – undir innlendri stjórn

• Debetkort – alþjóðleg, - færsluvísing og uppgjör alfarið innanlands. Nú breytt …

• Kreditkort – alþjóðleg og – virkni háð stjórn erlendra aðila

• Aðgerðir SÍ haustið 2008 tryggðu innlenda greiðslumiðlun

• Öll rafræn innlend greiðslumiðlun virk (netbankar og greiðslukort)

• Innlánstryggingar – yfirlýsing ríkisstjórnar um að öll innlán væru tryggð

• Engu að síður varð mikil spurn eftir reiðufé og reiðufé í umferð margfaldaðist



Íslensk greiðslumiðlun og aðkoma Seðlabankans 

Rafræn greiðslumiðlun Hefðbundið reiðufé

Rafrænt seðlabankafé      
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Hvers vegna annað form reiðufjár?

Markaðs- og tækniþróun - breytt regluverk

Breytt kerfisleg uppbygging innlendrar smágreiðslumiðlunar
• Smágreiðslumiðlun frá sjónarhóli viðbúnaðar og fjármálastöðugleika

Lögbundið hlutverk Seðlabankans þ.m.t. að stuðla að öruggri, skilvirkri og 
hagkvæmri greiðslumiðlun, jafnt í meðbyr sem mótbyr

Tækifæri Seðlabankans til að rækja lögbundið hlutverk sitt  

Gildandi lög heimila Seðlabankanum að gefa út rafeyri …
• Ekki verið nýtt til þessa

• Rafeyrir (lög nr. 17/2013) – dæmi um rafeyri eru fyrirframgreidd greiðslukort 

• Ekki er heimilt að reikna vexti eða veita handhafa rafeyris önnur hlunnindi



Seðlabanki Íslands – Rafkrónuskýrsla



Til hugleiðingar og umræðu meðal haghafa
Sjónarmið neytenda, kaupmanna, 

fyrirtækja og stjórnvalda (1)

• Fullnægja núverandi smágreiðslulausnir kröfum um öryggi, skilvirkni
og hagkvæmni?

• Er hefðbundið reiðufé til óþurftar eða hagsbóta?

• Með „seðlalausu Íslandi“ er vísað til þess að hefðbundin
reiðufjárnotkun leggist af. En hvað á að koma í staðinn?

• Hvað felst 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“?



Til hugleiðingar og umræðu meðal haghafa
Sjónarmið neytenda, kaupmanna, 

fyrirtækja og  stjórnvalda (2)

• Hvernig horfir útgáfa rafkrónu við haghöfum – kostir og gallar?

• Ýtir rafkróna undir samþjöppun eða óeðlilega verðmyndun á
vettvangi greiðslumiðlunar, eða er því öfugt farið?

• Ógnar hún öryggi ef upp koma óvenjulegar eða alvarlegar aðstæður
eða getur rafkróna verið lausn í þessu sambandi?

• Alþjóðleg tæknifyrirtæki og verslunarrisar verða væntanlega
samkeppnisaðilar í innlendri greiðslumiðlun. Hverjir eru kostir þess og
gallar séðir frá sjónarhóli haghafa m.t.t. öryggis, skilvirkni og
hagkvæmni?



Stöndum við á tímamótum ?

Heimild: AGS



Smágreiðslumiðlun frá sjónarhóli
viðbúnaðar og fjármálastöðugleika



Tilefni samantektar

• Debetkort eru á meðal mikilvægustu greiðslumiðla í staðgreiðsluviðskiptum.

• Samantekt SÍ byggir að hluta á nefndastarfi sem efnt var til í kjölfar fregna af  
áformum færsluhirða um að breyta ferli færsluhirðingar í tilviki innlendra 
debetkortagreiðslna, en þar hefur debetkortakerfi Reiknistofu bankanna hf. 
(DK-kerfi) frá upphafi komið við sögu. 

• SÍ 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 e-u tagi. 

 Verið litið svo á að færsluhirðingarferli innlendra debetkortagreiðslna eigi sér 
almennt stað innan íslenskrar lögsögu. 



Öryggi og virkni innlendrar smágreiðslumiðlunar

• Þarfir og kröfur neytenda og atvinnulífs haldast í hendur við þróun 
tækni. Reiðufé > ávísanir > greiðslukort/netbankar.

• Veiting greiðsluþjónustu er byggð á virkni undirliggjandi 
upplýsingakerfa sem við sögu koma í uppgjörsframkvæmdinni. 

 Samhliða auknu flækjustigi í greiðslumiðlunarkeðjunni vegna framþróunar tækni 
og regluverks hefur vitund aukist bæði meðal markaðsaðila og stjórnvalda um 
óhjákvæmilega áhættuþætti og viðeigandi öryggiskröfur.

 Nauðsynlegt á hverjum tíma að vega og meta hvort stofnana- og lagaumhverfið sé 

nægilega vel í stakk búið til að geta tryggt virkni smágreiðslumiðlunar í neyð.



Fjármálaáfallið 2008 nærtækt dæmi um aðstæður þar sem reyndi á 
umgjörð smágreiðslumiðlunar.

 Þó svo að almenningur og fyrirtæki hafi lítið/ekkert orðið vör við hiksta/rof í virkni 
mikilvægustu greiðslumiðla í staðgreiðsluviðskiptum (debet-/kreditkorta) reyndi 
óhjákvæmilega á grundvallarspurningar á bak við tjöldin m.t.t. mögulegrar beitingar 
valdheimilda af hálfu stjórnvalda í því skyni að tryggja smágreiðslumiðlun í landinu 
ef á hefði þurft að halda.

 Reglur SÍ um greiðsluuppgjör kortaviðskipta. Enn í gildi, endurmats þörf.

 SÍ tókst á hendur hlutverk miðlægs uppgjörsaðila í kreditkortaviðskiptum.

 Skilningur manna á þessum tíma að færsluvísun og uppgjör debetkortagreiðslna 
væri algerlega í höndum innlendra aðila (hætta ekki talin til staðar á inngripum af 
hálfu utanaðkomandi aðila í uppgjörsferli innlendra debetkortaviðskipta).



• Eftirlitsskyldir aðilar bera skv. núgildandi lagaumgjörð ábyrgð á því 
hvernig starfsleyfisskyld þjónusta er innt af hendi, þ.m.t. tæknileg 
útfærsla og nýting hugbúnaðarlausna. 

 Ríkar kröfur um áhættustýringu og viðbúnað.

• Greiðslukort, þ. á m. debetkort eru mikilvægir greiðslumiðlar á Íslandi.

 Netnotkun almenn hér. Netbanki/millifærsla varaleið, þó vafa undirorpið hvort 
nægilega skilvirkt í staðgreiðsluviðskiptum – með hliðsjón af flæði/færslufjölda á 
hverjum degi. 

 Breytingar í vændum, nýjar greiðslulausnir líta dagsins ljós. T.d. Kvitt (byggð beint 
ofan á grunnlausnir, ekki kortakerfi). Þ.e. 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.


