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Summary 
The characteristic of the Icelandic Króna (IKR) has been an 

unstable currency with high interest’s rates. Due to the progress the 

Icelandic government has made in managing the monetary policy, high 

economical rise and expected incomes from large scale industry, the 

currency rate of the IKR should be more stable in the future. Lowering 

the risk of loans in foreign currency. 

The increase of the IKR currency against USD from January 3, 

1992 to the April 1,  2005 is very interesting. In this time frame these 

currency rates increased by 8%, LIBOR rates of bonds in USD 

decreased by 30% at the same time that average rates of bonds in IKR 

decreased by 11%. The main difference is that the interest rates of these 

currency’s has bee about 11% in all the timeframe.  

According to that fact it is clear that the profitability in the 

corporate management would be better if it had such a saving of 

interest. 

If goal of the Icelandic government of stable currency and low 

inflation will become reality, the risk of short time financing in foreign 

currency should decrease according to currency risk. The different in 

interest against USD and IKR should also decrease. 

According to my research of short term corporate financing in 

foreign currency, it has been beneficial having the short term corporate 

financing in foreign currency from January 1989 to April 2005.   
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Útdráttur 
Íslenska krónan hefur einkennst af óstöðugu gengi og háum 

vöxtum. Miðað við þær framfarir sem orðið hafa í stjórnun peningamála 

hér á landi, miklum uppgangi í efnahagslífinu og væntanlegar 

fjármagnstekjur vegna stóriðjuframkvæmda, ætti gengi íslensku 

krónunnar að verða stöðugra í framtíðinni. Þar með lækkar áhættan við 

erlendar lántökur.  

Hækkun á gengi IKR gagnvart USD frá 3.janúar 1992 til 1.apríl 

2005 er mjög athyglisverð. En á þessu tímabili hækkaði gengið á 

þessum gjaldmiðlum um 8%, LIBOR vextir af lánum í USD lækkuðu 

um 30% á sama tíma og  meðalvextir af óverðtryggðum skuldabréfum í 

IKR lækkuðu um 11%. Það sem ber hæst er að vaxtamunur á milli 

þessara gjaldmiðla hefur verið 11% allt tímabilið. Miðað við þessa 

staðreynd er ljóst að arðsemi í rekstri fyrirtækja væri betri ef um slíkan 

vaxtamun væri að ræða. 

Ef markmið ríkisstjórnarinnar um stöðugt gengi og lága verðbólgu 

nær fram að ganga ætti áhætta af erlendri skammtímafjármögnun að 

minnka með tilliti til gengisáhættu. Sá vaxta munur sem við búum við 

gagnvart USD, CHF og JPY ætti þá einnig að minka 

Samkvæmt minni rannsókn á erlendri skammtímafjármögnun 

fyrirtækja hefur verið hagstæðara að vera með erlend skammtímalán frá 

janúar 1989 til apríl 2005.  
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