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Minnisblað
Viðtakandi: Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis 
Sendandi: Ríkisábyrgðarsjóður

Efni: Forsendur Stúdentaráðs íslands vegna umsagnar um frumvarp til 
laga um menntasjóð námsmanna.

Seðlabankinn ritaði umsögn um mál 329. fyrir hönd 
Ríkisábyrgðarsjóðs. Með tölvupósti dags. 16. janúar 2020, óskaði 
allsherjar- og menntamálanefed eftir minnisblaði frá Seðlabankanum 
varðandi þær forsendur sem Stúdentaráð íslands studdist við í 
útreikningum sínum í umsögn um 329. mál um menntasjóð námsmanna 
í framhaldi af nefedarfendi með folltrúum banans. Einnig var óskað eftir 
upplýsingum um hvaða forsendur Seðlabankinn teldi eðlilegt að styðjast 
við í slíkum útreikningum. Almennt séð er mikilvægt að útreikningar 
styðjist við raunhæfar forsendur en ekki jaðartilvik og miðist við áhrif á 
þorra námsmanna.
Útreikningar Stúdentaráðs Háskóla íslands (,,SHÍ“) komu fram í 
athugasemdum við fyrirhugað frumvarp um stuðningssjóð íslenskra 
námsmanna þegar frumvarpið var lagt inn í samráðsgátt stjómvalda. 
Sömu útreikninga er ekki að finna í umsögnum SHÍ sem birtar hafa 
verið um frumvarp mennta- og menningarmálaráðherra um Menntasjóð 
námsmanna (,,MSN“), sbr. 329. mál. Litið er svo á að átt sé við þá 
útreikninga sem lýst er í samráðsgáttinni.

Samspil vaxta, verðbólgu og launa
í útreikningum á sviðsmyndum SHÍ er reiknað með 4% launahækkun á 
ári og 2,5% verðbólgu, þ.e.a.s. 1,46% hækkun raunlauna á ári. Við 
útreikning verðtryggðra námslána er reiknað með 2,5% og 4% vöxtum 
(raunvextir) en í tilfelli óverðtryggðra námslána er reiknað með 1,46%, 
3,41% og 5,37% raunvöxtum (sem miðað við 2,5% verðbólgu 
samsvarar 4%, 6% og 8% nafnvöxtum). Aðeins þegar um óverðtryggt 
námslán með 4% vöxtum er að ræða samsvara raunvextir námslánsins 
1,46% hækkun raunlauna. í öllum öðrum tilvikum eru raunvextir 
námslánsins hærri en sem nemur hækkun raunlauna. Af sjálfo leiðir að 
fylgi launaþróun ekki raunvöxtum mun staða námsmannsins líklega 
hafa versnað þegar kemur að endurgreiðslu lánsins. Hins vegar hækka 
laun einstaklinga almennt eftir því sem þeir eldast og kaupmáttur eykst.



S E Ð L A B A N K l  Í S L A N D S

Notkun sögulegra vaxta við mat á vaxtakjörum í framtíð getur orkað 
tvímælis. Niðurstaðan er mjög háð því viðmiðunartímabili sem valið er 
og hafa þarf í huga að vextir í fortíð endurspegla ekki endilega vexti í 
framtíð. Miklar kerfislægar breytingar hafa átt sér stað hér á landi m.a. 
í kjölfar bankahrunsins. Vextir á Islandi og öðrum vestrænum löndum 
eru í sögulegu lágmarki og ekki hægt að útiloka að þeir verði áfram lágir 
um alllanga hríð.

í forsendum við útreikning verðtryggðra námslána miðar SHÍ við vexti 
á bilinu 2,5% til 4% (raunvextir). Avöxtunarkrafa ríkisbréfaflokksins 
RIKS 21 0414 á markaði, sem mun mynda viðmið verðtryggðra vaxta 
MSN fyrst um sinn, hefur aldrei farið yfir 4% frá því flokkurinn var 
gefinn út 10. apríl 2010. Meðaltal ávöxtunarkröfu flokksins frá útgáfu 
hans er rétt yfir 2,5%. Því verður að teljast fremur ólíklegt að forsendur 
SHI um vexti námslána MSN gangi eftir. Ólíklegt er að jafnháir vextir 
haldist áratugum saman líkt og endurgreiðslutími námslána getur verið. 
I forsendum við útreikninga óverðtryggða lána miðar SHÍ við að 
óverðtryggðir vextir námslána út lánstímann verði 6% og jafnvel 8%. 
Það er langt frá ríkjandi vöxtum að undanförnu og því virðist afar 
ólíklegt að vextir muni haldast svo háir um langt skeið að gefnum þeim 
verðbólguforsendum sem SHÍ miðar við.

Horfur eru á að verðtryggðir vextir sem MSN muni bjóða námsmönnum 
í byrjun verði nálægt 2%. Varðandi vexti óverðtryggðra lána þá eru 
viðmiðunarvextir fyrir MSN um þessar mundir 3,1%, miðað við 
óverðtryggða vexti á markaði í dag. Vextir af námslánum MSN gætu 
verið nálægt 3,8%.

Vextir námslána miðast við vexti ríkissjóðs á markaði, sem eru jafnan 
lægstu vextir sem bjóðast í hverju landi. Aðrir vextir eru að jafnaði 
töluvert hærri. Sem dæmi má nefna húsnæðislánavexti, vexti bílalána, 
vexti neytendalána o.s.frv. Háir vextir námslána til langs tíma myndu 
því fela í sér að vextir sem ríkissjóður greiðir yrðu háir og einnig vextir 
Seðlabankans. Aðeins viðvarandi ofþensla með tilheyrandi launaskriði 
og verðbólgu gæti skapað þær aðstæður.

Virðingarfyllst,

fyrir hönd Ríkisábyrgðarsjóðs

forstöðumaður
Hafsteinn Hafsteinsson 
sérfræðingur
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