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Min baggrund 

Jeg er økonom og har også beskæftiget mig med 

statsvidenskab. Jeg kom første gang til Grønland i 1975 og 

har siden fulgt Grønland økonomi og samfundsudvikling. 

Jeg var dengang nyuddannet Cand. Polit. Der var kommet 

indkomstskat i Grønland, og kunne der udvikles et 

nationalregnskab fra indkomstsiden i modsætning til de 

traditionelle nationalregnskaber opstillet fra 

efterspørgselssiden? I 1970’erne blev opgaven at 

undersøge og anvende oplysningerne i forbindelse med 

ligningen til at udarbejde både en indkomststatistik og en 

nationalregnskabsstatistik for Grønland. Jeg kom som 

ansat i Danmarks statistik sammen med en gruppe 
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studerende rundt i alle 18 kommuner for at fremskaffe 

data direkte fra selvangivelserne. 

Jeg publicerede i 1986 en bog: ”Grønlands økonomi – og 

relationerne til Danmark ”, der blev grundlag for mange 

debatter og også oversat til en række andre sprog. Det var 

i tiden omkring og efter indførelsen af hjemmestyre i 

Grønland i 1979, og den berørte emner, der var aktuelle 

både i Grønland og i en lang række andre nordlige 

økonomier, og senere med autonomiudviklingen 

interessant også på verdensplan. Siden har jeg skrevet 

mere end 100 bøger og artikler (se CBS bibliotek). 

 Den internatonale vinkel på autonomi i publikationerne er 

videreudviklet både i teori og praksis og må betragtes som 

i øget vækst. Faktisk er jeg netop i juli kommet hjem fra 

Vestsahara, hvor det lykkedes at få vedtaget en resolution i 

FN regi om anvendelse af autonomi til konfliktløsning.  

Spørgsmålet om at gøre Grønlands økonomi mere 

moderne, men også mere selvbærende kan derimod med 

hensyn til det selvbærende ikke siges at være lykkedes. 

Grønland er desværre stadig fuldstændig økonomisk 

afhængig af bloktilskud fra Danmark, nu på 3,8 mia. kr. 

årligt. 

Hvorfor det er sådan, er der mange forklaringer på, men 

essentielt er, at de nødvendige ”værdikæder” ikke har 
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kunnet etableres på grund af manglende sammenhæng i 

rammebetingelserne og på grund af bureaukrati, 

manglende fokus og manglende erkendelse af og viden om 

verdensøkonomiens udvikling i Grønland.  

 

Basale iværksætterforhold i Grønland i relation til 

produktion, marketing og udvikling 

Det er ofte hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i helt 

basale produktionsforhold for at få et realistisk billede af, 

hvad betingelserne er for iværksætteri. 

Alle der kender bare lidt til økonomi ved, at der 

grundlæggende opereres med en almindelig 

produktionsfunktion af typen 

Q= f(K og L) 

Hvor Q er den producerede mængde, K kapital og L 

arbejdskraft. Funktionstegnet f angiver, hvordan K og L kan 

kombineres, dvs. der i f ligger både ledelse og iværksætteri 

samt den kontekst produktionen foregår i, dvs. rammer i 

form af miljø, bureaukrati og kultur mv.  

I Grønland gælder, at der er kapital i form af 

fiskeressourcer, sten og mineraler, men meget begrænset 

pengemæssig kapital til investeringer og finansiering af ny 

produktion. Samtidig gælder, at der er arbejdskraft, men 
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ofte uden de kvalifikationer, der er påkrævet for at en 

global konkurrenceevne er opnåelig. Arbejdskraften er ofte 

ret uuddannet og uden de nødvendige kompetencer. 

Med hensyn til f er det kendt, at der er manglende 

lederkompetencer. 

 Hertil kommer yderligere, at samfundet er meget 

bureaukratisk og ofte mere politisk end 

markedsorienteret. Desuden er marketing viden i teori og 

praksis ofte meget beskeden. 

Disse forhold indebærer, at den mest succesfulde 

iværksætterindsats som regel er at finde i small scale 

production i relation til kunstnerisk virke. Det indebærer 

en produktion, der retter sig mod eksport.  

De mest værdifulde kapitalressourcer er levende 

ressourcer, og nogle af disse eksporteres ofte uden lokal 

bearbejdning, da en sådan desværre kan sænke værdien. 

Inden for den kunstneriske produktion vil denne især være 

eksportorienteret, og inden for den øvrige produktion 

findes som regel ikke meget af importkonkurrerende 

karakter. 

Resultatet er en udenrigshandel med få typer eksportvarer 

og med importvarer af næsten alt, hvad der indgår i 

forbruget samt med investeringsvarer, som også må 
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hentes uden for Grønland. Hertil kommer, at bureaukrati 

og mangel på viden om og forståelse af globalisering gør 

det vanskeligt at være iværksætter.  

Globalisering bygger på handel, der også kræver efficiens i 

transport. Transporten i Grønland og til og fra Grønland er 

langt fra efficient og så uhensigtsmæssigt og fordyrende 

organiseret, at import fremmes og eksport umuliggøres.  

    

Konsekvensen  -  Hvilke typer af iværksætteri vil kunne 

realiseres? 

Iværksætteri vil under de givne rammebetingelser 

hovedsagelig være small scale projekter. Projekter i større 

skala kræver en åbenhed for globalisering og en positiv 

holdning til samarbejdsprojekter, og disse ting mangler 

ofte i det grønlandske samfund. 

Som eksempel herpå kan nævnes spørgsmålet om ny 

storlufthavne i Grønland. Det er en kendt sag, at 

transporten til og fra Grønland og i Grønland er meget dyr. 

Derfor er der faktisk helt siden tiden fra efter Anden 

Verdenskrig tænkt på, hvordan transporten kunne 

billiggøres. Først ved ikke bare at have en bilateral 

forbindelse mellem København og Grønland men med en 

videre forbindelse til USA. Denne ide faldt til jorden af 

udenrigspoliske forhold. 
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Senest er der nu udarbejdet planer for ny lufthavne for 

milliardbeløb – mindst 3,5 mia. kr., en investering 

Grønland ikke selv vil kunne rejse, hvorfor kapital udefra vil 

være nødvendig. Kina har haft følere ude om at indgå i en 

sådan finansiering på linje med de mange 

strukturinvesteringer, Kina foretager i store dele af verden 

i disse år. En sådan afhængighed vil formentlig være 

uacceptabel ud fra danske forfatningsmæssige forhold og 

EU politiske forhold.  Den danske statsminister Lars Løkke 

Rasmussen har netop foreslået medfinansiering fra 

Danmark på ca. 700 mio. Kr. ud over det årlige bloktilskud 

på 3,8 mia kr. til etablering af ny lufthavne. Det er første 

gang siden indførelsen af hjemmestyret 1979, at staten har 

erklæret sig villig til at indgå i en sådan finansiering, dvs. en 

ekstra finansiering ud over det årlige bloktilskud. Tanken 

møder imidlertid stor politisk modstand mange steder i 

Grønland og har netop ført til opløsning af den 

eksisterende selvstyre koalition. Dette viser tydeligt, at 

viljen til samarbejdsprojekter med Danmark og til 

globalisering ikke synes at være til stede i tilstrækkeligt 

omfang. 

Dette må opfattes som en væsentlig hindring for ny typer 

af iværksætteri, ligesom et erhverv som turisme med alle 

de erhvervsaktiviteter, der knytter sig hertil, ikke kan 

komme i gang som i Island og nu også på Færøerne. 
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Iværksætterliv i Grønland/erfaringer 

Et iværksætterliv uden for det kunstneriske område er 

ensomt og vanskeligt i Grønland, fordi det ofte ikke 

fremmes, men hæmmes af den førte politik, af bureaukrati 

og af manglende værdikæder. Forhold, der kan stoppe alle 

initiativer og ideer. 

Jeg vil kort berette om en rigtig iværksætter, jeg lærte at 

kende i slutningen af 1970’erne og begyndelsen af 

1980’erne.  Han arbejdede og havde en højere stilling i 

forbindelse med fåreproduktionen og boede i Narssaq. 

Han fik den ide, at der jo var meget klippemateriale 

tilgængeligt – og kunne man ikke lave mursten og på den 

måde bygge og billiggøre opførelsen af boliger, som jo i al 

moderne tid har været en væsentlig omkostning og en stor 

mangelvare i Grønland? Han konstruerede egne maskiner i 

vidt omfang ved genbrug hentet på dumpen, og rent 

faktisk lykkedes det ham at fremstille byggesten og lave de 

nødvendige ingeniørmæssige beregninger. Han vidste 

også, at dette måtte testes teknologisk i Danmark, og det 

blev det. Dette på trods af embedsværket i Nuuk og en 

række politikere. Han brugte al sin tid og sine midler på 

projektet. Omsider lykkedes det at få opført et hus i 

Narsassuaq. Det blev beboet og løbende testet. Blandt 
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andet var det en erfaring, at stenen skulle være mindre, og 

der skulle reguleres specielt for vindforholdene. 

Efterfølgende blev der også et byggeri i Nuuk, men alt 

foregik uden hjælp, ja ligefrem med modstand fra 

myndighederne. Historien ender her. Den viser en total 

samfundsmæssig myndigheds- og politikersvigt i at hjælpe 

og styrke iværksætteri i Grønland.  

Hvordan er det så i dag? Vi ser nu et eksperiment i Nuuk, 

der skal afklare, om det er muligt at bo og bygge på en ny 

måde i Grønland ved at bygge et såkaldt Venedig hus, først 

vist ved Biennalen i 2012. Formålet er at bygge en bolig, 

der passer til terræn og klima i Grønland. Huset har en skal 

af plastik og to klimazoner, en varm og en kold. Zonerne 

skabes ved at bygge en trækonstruktion beklædt med 

polykarbonat. Det viser, at der stadig er forsøg. Denne 

gang er DTU med fra starten, og boligen skal testes. Den 

forventes at være billigere end det traditionelle byggeri. 

Når man ser på forsøget udefra med en ”ekspertvinkel” er 

det tydeligt, at der er mange mangler for at et positivt 

resultat kan nås. Først og fremmest er den politiske og 

samfundsmæssige opbakning og interesse for lille og 

bureaukratiet for stort. 
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Ser vi på andre områder, er det klart, at der er store 

potentialer. Det kan være tangproduktionen, som er i 

gang, ny typer af fiskeri, forarbejdelse af mineraler etc.  

Det beklagelige er, at rammerne for iværksætteri ikke er til 

stede. Det er ikke ideer som sådan, der mangler, men der 

er et politisk mis-management, som gør det vanskeligt og 

måske umuligt at få en udvikling i gang.  

Hvad kræves for at iværksætteri kan blive en del af 

Grønlands fremtid? 

Som situationen er i dag, kan et konstateres, at der er 

behov for ændringer: 

 Der mangler en politisk erkendelse af, at iværksætteri 

er en nødvendig betingelse for en mere selvbærende 

økonomi 

 En politisk erkendelse af og tilpasning til et 

globaliseringsregime i Grønland er påkrævet 

 Der kræves en politisk erkendelse af, at en sådan 

udvikling kræver forpligtende samarbejder og 

samfinansiering med aktører uden for Grønland 

 Der kræves holdnings- og handlingsskift i Grønland til 

fremme af produktion 

 Der kræves politisk og økonomisk opbakning af 

iværksætteri 

 Der kræves en afbureaukratisering 
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 Der kræves bedre uddannelse 

 Der kræves en satsning på ungdommen 

 Der kræves en etablering af netværk. Her vil alle 

sponsorer og samarbejdspartnere til NUKIGA 

eksempelvis kunne indgå i et mere forpligtende 

samarbejde. Et sådant netværk vil også kunne have en 

rolle i crowd financing og ved etablering af mikrolån til 

ny iværksættere. 

I forbindelse med iværksætteri må NUKIGA initiativet i det 

hele taget betragtes som en udvikling i den rigtige retning. 

Her er samarbejde og ikke mindst vedholdenhed over tid i 

initiativet af afgørende betydning. 

Konklusion og perspektivering 

Min præsentation tilstræber at vise, at der er mange 

potentialer for iværksætteri og udvikling i Grønland, men  

også, at der er tale om mis-management som følge af 

etablerede strukturer og manglende politisk erkendelse af, 

at vi lever i et globaliseringsregime, hvor forpligtende 

samarbejder og samfinansiering er en nødvendighed.  

Det understreges, at der er behov for holdnings- og 

handlingsmæssige forandringer.  

En satsning på aktivering af ungdommen, som har en 

uddannelse og et kendskab til, hvad der sker i 
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verdensøkonomien vil kunne fremme de påkrævede 

forandringer. Samtidig ses det som en klar fordel at styrke 

relationerne mellem Danmark og Grønland til fælles 

bedste, og at NUKIGA kan være et velegnet instrument 

hertil. 


