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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er gerð grein fyrir helstu einkennum grænlenska hagkerfisins. Í fyrstu 

er saga landsins reifuð til að gera grein fyrir uppruna hagkerfisins og þeirri menningu 

sem það byggir á. Tengsl Grænlands við Danmörku eru fyrirferðarmikil eftir seinni 

heimsstyrjöld og þá sérstaklega í efnahagslegu samhengi. Allt frá því á sjötta áratug 

síðustu aldar hafa Danir sent fjármagn til Grænlands í þeim tilgangi að lyfta 

kaupmætti Grænlendinga upp á það stig sem verið hefur í Danmörku. Þessar greiðslur 

eru settar í samhengi við kenningar um hollensku veikina og sérstaka grænlenska 

útgáfu af henni. Með þessu er gerð grein fyrir því hvers vegna hlutur hins opinbera er 

frekar í líkingu við það sem gerist á Kúbu en í þeim löndum sem Grænlendingar eiga 

mest samskipti við.  

Að lokum er litið á helstu vaxtarmöguleika í grænlensku atvinnulífi og hvaða 

breytingar þurfa að verða svo að Grænlendingar geti öðlast efnahagslegt sjálfstæði. 

Helstu niðurstöður eru þær að Grænlendingar þurfa að stuðla að hagræðingu hjá hinu 

opinbera auk þess að marka sér stefnu um markvisst afnám þeirra styrkja sem þeir 

njóta erlendis frá. Ólíklegt er að olíuvinnsla muni leysa efnahagsvandamál 

Grænlendinga í bráð heldur er nauðsynlegt að stuðla að eins fjölbreyttu og hagkvæmu 

efnahagslífi og mögulegt er á þessum slóðum. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er 12 ECTS eininga lokaverkefni í B.S. námi í hagfræði við Háskóla 

Íslands. Meginviðfangsefni hennar er greining á hagkerfi Grænlands, hvernig það 

hefur þróast og hvar það stendur í dag. Leiðbeinandi ritgerðarinnar var Þorvaldur 

Gylfason, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands. Þorvaldi Gylfasyni er þakkað 

sérstaklega fyrir vinsamlegar ábendingar um heimildir auk annarra efnislegra 

athugasemda. Bróðir mínum, Arnari Gíslasyni vil ég þakka sérstaklega fyrir ítarlega 

og greinargóða yfirferð sem kom að mjög góðum notum. Þá vil ég þakka öllum þeim 

sem gáfu sér tíma til að ræða málefni Grænlands við mig á meðan vinnslu 

ritgerðarinnar stóð. 
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Rómarborg var ekki reist á einni viku. 

Það var Grænland aftur á móti. 

Við heima erum líka vön að segja: 

Danir eru ekki lengi að því sem lítið er.  

 

 

5. júní 1953. Arqaluk Lynge (1978).  

 

 

 

 

1. Inngangur 

Ljóðið hér að ofan eftir Arqaluk Lynge fjallar um daginn þegar Grænland var 

innlimað í Danmörku og lýsir því ágætlega hvernig Grænlendingar hafa litið á þróun 

mála í sínu eigin landi. Langt fram eftir tuttugustu öldinni höfðu Grænlendingar lítið 

um stjórn mála að segja og voru frekar áhorfendur en þáttakendur hvað stjórn landsins 

varðar. Þessi fyrrum sýsla í Danmörku og nýlenda Dana öðlaðist sjálfstjórn á síðasta 

ári og gera Grænlendingar sér vonir um að verða sjálfstæð þjóð einhvern tímann á 

næstu árum. Sá atburður myndi marka endalok þess að erlendir aðilar taki ákvarðanir 

um stjórn landsins.  

Í þessari ritgerð er reynt að varpa ljósi á hagkerfi Grænlands, hagkerfi sem er 

um margt öðruvísi en hagkerfi í flestum hinna landanna sem eru nálæg okkur 

Íslendingum. Til að byrja með er saga landsins reifuð til að skissa mynd af þeim 

grunnstoðum og þeirri menningu sem hagkerfið byggir á. Hefst sagan með vísun í 

fyrstu menn sem vitað er til að hafi byggt svæðið og lýkur með helstu breytingum sem 

hafa átt sér stað á liðnum áratugum. Þar á milli er farið yfir helstu atburði sem skipta 

máli í efnahagslegu og stjórnskipulagslegu samhengi.  

Í kjölfarið á stuttu yfirliti yfir sögu Grænlands sigla helstu hagtölur og er þróun 

þeirra skoðuð. Landsframleiðsla, hagvöxtur, skipting atvinnuvega og þáttur hins 

opinbera er á meðal þess sem er skoðað. Þar að auki er litið á þróun greiðslna frá 
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Danmörku og Evrópusambandinu, en þær hafa sett mark sitt á grænlenska hagkerfið. 

Afleiðingar slíkra greiðslna eru settar í samhengi við kenningar um hollensku veikina 

og sérstaka grænlenska útgáfu af veikinni. Líkan Corden og Neary af hollensku 

veikinni er skoðað sérstaklega auk þess sem gerð er grein fyrir grænlenska líkani 

Martin Paldam en það er byggt á líkani Corden og Neary. Litið er til þess hvaða áhrif 

hollenska veikin hefur haft á grænlenska hagkerfið og uppbyggingu þess.  

Að lokum er farið hratt yfir helstu hugmyndir um atvinnuuppbyggingu á 

Grænlandi og helstu vaxtarmöguleika atvinnulífsins. Reynt er að gera stutta grein fyrir 

áhrifum þessara hugmynda á grænlenskt efnahagslíf og hvaða áhrif þær myndu hafa á 

markmiðið um efnahagslegt sjálfstæði. 
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2. Saga Grænlands í stuttu máli 

2.1. Fyrstu landnemarnir
1
 

Saga byggðar á Grænlandi teygir sig allt aftur til ársins 2600 fyrir Krist. 

Kolefnisgreiningar benda til þess að rekaviður frá þessum árum hafi verið notaður í 

eldstæði til upphitunar. Litlir hópar inúíta fluttust búferlum yfir Smithsund frá 

svæðum Nunavut inúíta í Kanada og norðaustur til Grænlands. Fornleifar frá þessum 

tíma eru í Brønlundfirði sem er á Norður-Grænlandi. Palæo-Inúítar höfðu búsetu í 

firðinum í 900 ár og eru til fornleifar sem sýna fram á þessa búsetu með reglulegu 

millibili. Hópar Palæo-Inúíta hafa einnig skilið eftir sig spor lengra suður eftir 

austurströndinni en talið er að þeir hafi stöðvað við Blosseville ströndina sem að 

öllum líkindum var þá ekki fær fótgangandi, ekki frekar en í dag. Það eru líka merki 

um að einhverjir hópar hafi ferðast leiðina um vesturströndina. Fundist hafa merki um 

Palæo-Inúíta sunnarlega í Grænlandi sem skýrast væntanlega af því að leiðir voru þá 

færar sem í dag eru ófærar (Gad, 1970). 

 Í Diskóflóanum á suðvesturströndinni hafa fornleifafundir sýnt fram á búsetu, 

sem kennd er við menningu Sarqaq fólks, á tímabilinu 1400-790 fyrir Krist. Rúmum 

þúsund árum á eftir fyrstu landnemunum kom því annar hópur Palæo-Eskómóa sem 

tók stefnuna suður eftir vesturströndinni. Þessi hópur hefur skilið eftir sig ummerki á 

suðvesturströndinni og að auki norður eftir austurströndinni. Fornleifagröftur hefur 

leitt í ljós að Sarqaq fólkið kaus yfirleitt að búa við tanga fyrir ofan strandlínuna og 

við kletta. Verkfæri búin til úr beinum benda svo til þess að menningin hafi tilheyrt 

beina og steinaldarmenningu (Gad, 1970). 

Á þessum tveimur árþúsundum komu tveir hópar landnema til Grænlands og 

völdu sína leiðina hvor. Sá fyrri fór norður og meðfram austurströndinni á meðan 

síðari hópurinn fór suður og meðfram vesturströndinni. Það er erfitt að segja til um 

hvers vegna hóparnir völdu þessar leiðir en ljóst er að varanleg byggð komst ekki á 

með landnámi þessara hópa. Í 600-800 ár á eftir ríkti tími dýra en ekki manna á 

Grænlandi. Allt þar til næsti hópur reyndi að nema land á þessu kalda svæði. 

                                                 

1
 Þessi umfjöllun er ekki ætluð sem ítarleg söguskoðun á fortíð Grænlands. Hér er einungis stiklað á 

stóru til að sýna hvers vegna fólk settist að á þessu svæði og hvaðan hagkerfið sem verður fjallað um 

seinna í ritgerðinni hefur uppruna sinn. Fyrir ítarlega skoðun á sögu Grænlands er t.d. hægt að mæla 

með bókum Finn Gad, The History of Greenland I, II og III. Þar er farið vel yfir lifnaðarhætti, 

matarvenjur og margt fleira.  
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Fyrsta Dorset-tímabilið á Grænlandi hefst á árunum 100 f.Kr. -100 e.Kr. 

Dorset tímabilin eru fimm og teygja sig fram á níunda árhundrað. Ljóst er að þessir 

hópar fóru svipaða leið og aðrir, þ.e. frá því svæði sem nú telst til Kanada og þar yfir 

til Grænlands. Samkvæmt Gad (1970) telja fornleifa- og sagnfræðingar  fram ýmis 

atriði á borð við mismunandi hýbýli og vopn til að greina að þá hópa sem numu land á 

þessum árum. Það er samt sem áður svo að í efnahagslegum skilningi er fátt sem 

skilur hópana að. Allir hóparnir byggðu framfærslu sína á blöndu af dýraveiðum á 

landi og veiðum á sjávarspendýrum. Dorset tímabilunum lauk þegar kólna fór í veðri 

og skortur á eldivið leiddi til þess að margir staðir á Grænlandi voru ekki fýsilegir til 

búsetu lengur.  Við níunda árhundraðið fækkaði Dorset eskímóum og hurfu þeir frá 

skömmu seinna og fóru aftur til Norður-Ameríku (Gad, 1970). 

Við lok síðasta Dorset tímabilsins um 1500 e.Kr. hóf innreið sína samfélag 

Ný-Eskímóa eða Thule samfélagið. Þessi hópur sem áður einbeitti sér að veiðum á 

hvölum og selum tileinkaði sér nýjar aðferðir og nýtti sér þannig líka þau dýr sem 

lifðu á landi. Talið er að þessi samfélagshópur hafi komið fram um árið 1000 á 

svæðum nálægt Beringssundi. Slík samfélög voru til beggja vegna við sundið og talið 

líklegt að þau komi upprunalega frá Síberíu. Þetta var hópur veiðimanna sem fann upp 

ýmsar nytsamlegar nýjungar á borð við kayakinn. Þrátt fyrir erfið skilyrði þá gerði 

þessi hópur Grænland að sínu heimili eins og afkomendur þeirra gera enn þann dag í 

dag (Gad, 1970). 

2.2. Norrænir landnemar 

Eftir að hafa verið úthýst frá Íslandi vegna deilna brá Eiríkur rauði á það ráð að róa út 

frá Snæfellsnesi og kom að landi á vesturströnd Grænlands árið 982. Eftir þriggja ára 

dvöl þar sem Eiríkur kynnti sér ýmsa króka og kima Grænlands snéri hann aftur til 

Íslands.
 
Ekki tókst að sætta deilur Eiríks við aðra menn á Íslandi og aftur var ferðinni 

heitið til Grænlands. Er sagt að hann hafi gefið landinu þetta nafn að hluta til vegna 

þess að hann vildi láta það hljóma vel í eyrum þeirra sem hann vildi fá með sér til 

Grænlands.
2
 Hópur fólks slóst í för með Eiríki til Grænlands sumarið 986 og settist 

þar að. Ferðin til Grænlands var erfið og talið að einungis 14 af 25 skipum hafi náð að 

sigla á leiðarenda (McGhee, 2006). Að auki voru farnar í það minnsta þrjár ferðir á 

                                                 

2
 Eiríkur hafði augljóslega yndi af því að nefna staði eftir sjálfum sér og má nefna að hann dvaldi fyrsta 

veturinn á Eiríkseyju, um vorið settist hann að í Eiríksfirði  og næsta vetur dvaldi hann á Eiríkshólmi. 

Þess ber einnig að geta að enginn annar en Eiríkur og förunautar hans vissu að þessir staðir, ásamt 

öðrum sem hann nefndi bæri þau nöfn sem hann gaf þeim.  
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árunum fram til aldamóta og bættist því í hóp landnema. Ekki eru til heimildir um að 

þessi tiltekni hópur hafi rekist á inúíta á ferðum sínum um landið en afkomendur 

þeirra áttu eftir að gera það. Þegar loks kom til samskipta inúíta á Norður-Grænlandi 

og norrænna landnema fyrir sunnan var það vegna veiðiferða þeirra síðarnefndu. Lítil 

eða engin viðskipti áttu sér stað fyrst um sinn og komu veiðimennirnir einungis með 

eigin veiði til baka. Á elleftu og tólftu öld var skipaumferð í höfnum Grænlands orðin 

algeng og viðskipti áttu sér stað á milli norrænu landnemanna og inúíta (Gad, 1970). 

Árið 1124 var fyrsti biskupinn skipaður yfir Grænlensku kirkjusókninni af 

Sigurði Noregskonungi. Fleiri biskupar fóru sömu leið en oft var landið án biskups í 

mörg þar sem það tók langan tíma frá því að biskup dó þar til fréttin barst til Noregs 

og konungur skipaði nýjan biskup sem hélt til Grænlands. Rúmri öld síðar, eða árið 

1246, lagði Hákon Noregskonungur það til að Grænland myndi tilheyra norska 

konungsveldinu ásamt Íslandi, Færeyjum, Hjaltlandseyjum, Suðureyjum og 

Orkneyjum. Hinir norrænu landnemar voru greinilega ekki hrifnir af hugmyndinni og 

svöruðu ekki konungi í fimmtán ár. Fór svo að lokum að Hákon konungur sendi menn 

til Grænlands til að afgreiða málið. Norrænir menn á Grænlandi sættust á að greiða 

manngjöld fyrir fallna menn ef til víga kæmi, hvort sem þeir væru norrænir eða 

grænlenskir og þannig náðust sáttir um lyktir mála. Þessi samningur var einungis 

munnlegur og virtist ekki marka þáttaskil á þeim tíma. En í raun var þessi sátt 

grunnurinn að því að Grænland tilheyrði Noregi til 1861 og seinna Danmörku. 

Inúítarnir komu þar hvergi nálægt og átti þessi samningur eftir að hafa mikil áhrif á 

framvindu mála í þeirra landi (Gad, 1970). 

Það virðist sem norrænir menn hafi ætlað sér að setjast að á Grænlandi og því 

er það ákveðin ráðgáta hvers vegna þeir hafi horfið frá í tímans rás. Maður að nafni 

Ívar Bárðarson skildi eftir lýsingu á því að Vesturbyggðin væri nú alfarið í höndum 

„skrælingja“, eins og hann lýsir inúítunum. Inntakið gengur út á að norræna byggðin 

hafi orðið fyrir árás frá „skrælingjum“. Erfitt er að fullyrða um þetta þar sem heimildir 

stangast á varðandi þau samskipti sem áttu sér stað milli þessara hópa. Sögurnar eru 

misjafnlega trúverðugar og erfitt að segja til um hvers vegna Vesturbyggðin lagðist af. 

Upphafið á brottför norrænna manna er tímasett við hvarf Vesturbyggðarinnar sem 

varð einhvern tímann á árunum 1341-1364. Áhugaverð er íslensk frásögn frá 1379 

sem segir frá því að skrælingjar hafi ráðist á Grænlendinga og drepið átján þeirra, en í 

frásögninni eru norrænu landnemarnir titlaðir Grænlendingar og inúítarnir 

„skrælingjar“. Fyrir utan þessa frásögn er lítið til sem styður eða hrekur þessa sögu og 
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því erfitt að segja til um hvað olli skyndilegu fráhvarfi manna frá Vesturbyggðinni 

(Gad, 1970). 

Þegar líða fór að aldamótunum 1400 var skipaumferð orðin lítil til Grænlands 

og tilviljun réði því helst ef menn lentu í höfn á Grænlandi. Minnkandi eftirspurn eftir 

grænlenskum vörum, auknar viðskiptahömlur og sú staðreynd að helstu 

útflutningsvörunar voru ekki lengur framleiddar eftir brotthvarfið frá vesturströndinni 

þykja helstu ástæðurnar fyrir þessu. Eftir því sem viðskipti minnkuðu við Grænland 

minnkaði áhugi stjórnvalda í Noregi líka á Grænlandi sem pólitísku yfirráðasvæði. 

Auk þess voru Hansakaupmenn farnir að annast stóran hluta af viðskiptum í norður-

Evrópu og sýndu þessari stóru en fámennu eyju langt í norðri lítinn áhuga (Gad, 

1970). 

2.3. 1400-1720 

Samskipti milli Noregs og Grænlands fóru sífellt minnkandi eftir aldamótin 1400. 

Skipaðir biskupar fyrir kirkjuna á Grænlandi létu það vera að fara og skildu sóknina 

eftir í höndum íbúa. Samfélagið var einangrað í viðskiptalegu tilliti og framfleytti sér 

með veiðum og afurðum af dýrahaldi. Talið er víst að Austurbyggðin hafi allavega 

lifað fram að 1450 þar sem grafir hafa fundist með klæðnaði sem var vinsæll á þeim 

tíma í Vestur-Evrópu, klæðnaður sem hafði ekki náð fótfestu í Norður-Evrópu. Fólk á 

Grænlandi hafi því átt einhver samskipti við aðra Evrópubúa en á Norðurlöndunum. 

Það sem bendir helst til erfiðleika í samfélagi norrænna manna felst í athugunum á 

beinum þeirra sem voru grafnir á þessum tíma. Þær hafa sýnt að mennirnir voru 

fremur illa haldnir vegna næringarskorts og mögulega úrkynjunar. Þessar grafir 

innihalda samt ekki lík síðustu íbúanna þar sem einhver þurfti að grafa grafirnar og 

því erfitt að segja til um hvað varð um þá eða hvernig þeir hurfu á braut (Gad, 1970). 

Síðasta staðfesta heimildin sem til er frá þessum tíma er hjúskaparvottorð frá 1409 

(Richard Vaughan, 1994). 

Til eru einstaka heimildir sem benda til árása frá inúítum, bréfaskrif frá 

páfagarði þykja benda til að árás hafi átt sér stað, þjóðsögur frá Grænlandi segja frá 

slíkum atburðum en síðasta heimildin er frá Niels Egede, syni Hans Egede. Hann fór 

fyrir ferð manna til Grænlands árið 1722 til að athuga hvort að eitthvað væri eftir af 

hinu norræna samfélagi. Niels Egede heyrði frásagnir Grænlendinga sem benda til 

þess að hópur inúíta hafi viljað setjast að á sama svæði og hinir norrænu voru á. 

Norrænu landnemarnir voru viljugir til viðskipta en ekkert sérlega áhugasamir um að 
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leyfa inúítunum að setjast að á sama svæði. Smátt og smátt aðlöguðust hóparnir hver 

öðrum og umgengust hvorn annan án vandræða. Allt í einu var gerð árás á þetta 

samfélag af erlendum skipverjum. Norræna fólkið náðu að halda aftur af árásinni en 

inúítarnir flúðu lengra inn í landið. Á næsta ári kom svo heill floti og rændi búfénaði 

og öðrum verðmætum. Hópur norrænna manna sem lifði árásina af ákvað að halda á 

brott frá Grænlandi en tóku loforð af inúítunum um að aðstoða þá sem eftir yrðu. Þessi 

frásögn þykir benda til þess að annað hvort voru það Baskar eða Englendingar sem 

stóðu fyrir árásinni og neyddu Norðmennina til að flýja land. Baskar og Englendingar 

höfðu verið fyrirferðamiklir við veiðar á Grænlandsmiðum um nokkurt skeið (Gad, 

1970). 

Þegar leið á sextándu öldina fóru norrænir menn að sýna því áhuga að 

endurvekja kynnin af Grænlandi. Menn voru sannfærðir um að norræna byggðin væri 

enn við lýði, enda vissu þeir ekki betur. Til eru heimildir um leiðangra sem ýmist áttu 

að fara til Grænlands en náðu ekki að leggja af stað eða þá sem einfaldlega náðu ekki 

fram. Danmörk og Noregur voru nú undir einum konungi, Christian I. sem lagði 

áherslu á að ná til til Grænlands, sérstaklega í ljósi þess að hann var hræddur við að 

landkönnuðir frá Portúgal væru að nálgast Grænland. Sá sem átti að sjá um þennan 

leiðangur fyrir dansk-norska konunginn gafst þó upp á endanum og árin liðu án þess 

að slík ferð væri farin. Fleiri slík dæmi eru til og þrátt fyrir mikinn áhuga Norðmanna 

og Dana á að koma aftur á sambandi við Grænland þá reyndist það erfitt verk (Gad, 

1970). 

Það var Englendingurinn Martin Frobisher sem náði næst á strendur 

Grænlands árið 1576. Hann kallaði það Frisland, eftir nafni á ókönnuðu landi sem átti 

að vera til samkvæmt korti sem hann fór eftir á þessum tíma. En það var án efa 

Grænland sem hann fann. Frobisher fór þrjár ferðir til Grænlands og í þeirri þriðju 

komu þeir til Vestur-Grænlands sem þeir kölluðu Vestur-England í nafni drottningar 

sinnar og töldu hana eiga tilkall til þessa nýja lands. Þegar dansk-norsk yfirvöld fengu 

fregnir af þessu voru gerðar ráðstafanir til að senda skip til Grænlands. Sú ferð undir 

stjórn enska sæfarans James Alday misheppnaðist, skipin náðu aldrei að fara á land á 

Grænlandi. Næsta ferð undir nýrri stjórn farnaðist ekki betur og danski konungurinn 

Friðrik II. var orðinn óþreyjufullur. Þrátt fyrir að biðja vel valda menn um að fara fyrir 

ferð til Grænlands þá kom allt fyrir ekki og dansk-norski konungurinn lést áður en 

hann gat sent menn til að endurheimta yfirráð yfir landinu. John Davis var næsti 

maður sem steig á land á Grænlandi árið 1585. Frásagnir af ferðum Davis og 
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Frobisher segja frá viðskiptum við inúíta þar sem þeir skiptust á skinnum og 

vestrænum varningi. Það eru ekki bara vingjarnlegar sögur af samskiptum þessara 

aðila því Englendingarnir móðguðust þegar af þeim var stolið auk þess sem 

Englendingarnir tóku inúíta með sér til Englands án þeirra samþykkis. Viðskipti, 

þjófnaður og mannrán áttu sér greinilega stað á þessum tíma rétt eins og í dag (Gad, 

1970). 

Það var ekki fyrr en 1605 sem dansk-norska konungsveldið gat tekið gleði sína 

á ný. Leiðangursferð til Grænlands skilaði tilætluðum árangri og styrkti því baráttu 

þeirra fyrir yfirráðum yfir Grænlandi. Næsta ár var farin önnur ferð og sú þriðja árið 

þar á eftir. Þriðja ferðin var farin í þeim tilgangi að finna norrænu austurbyggðina sem 

menn töldu að enn væri til þrátt fyrir að engin samskipti hefðu verið þarna á milli í um 

200 ár. Augljóst var að menn vildu finna norrænu byggðina og koma aftur á kristnu 

samfélagi í samstarfi við konung. Þessar byggðir fundust ekki, enda voru þær löngu 

horfnar (Gad, 1970). 

Fram til þessa hafði helsti tilgangur Grænlandsferða verið að halda 

samskiptum við norrænar byggðir og viðhalda kristni þar í landi. Árið 1636 kom fyrst 

fram hugmyndin um að gera Grænland að nýlendu konungs. Þá var skipafélagi gefin 

einokunarstaða til að sigla um Grænlandshöf og versla við íbúa landsins. Með henni 

fylgdu kvaðir um að færa ætti konungi á hverju ári nokkra unga menn á aldrinum 

sextán til tuttugu ára. Þeim yrði svo tileinkuð kristni, danska og ýmsir siðir, og sendir 

tilbaka til Grænlands til hagsbóta fyrir landið. Á þessum árum var jafnvel talið að 

íbúar Grænlands væru af norrænum uppruna, þ.e. afkomendur hinna norrænu 

landnema. Þessar áætlanir urðu ekki að veruleika því skipafélagið sá fljótt að 

hagnaður af þessu ævintýri var af skornum skammti (Gad, 1970). 

Eftir 1636 liðu sextán ár áður en aftur var siglt til Grænlands. Dansk-norska 

konungsveldið stóð í ströngu vegna stríðsins við Svíþjóð og þurfti einnig að glíma við 

ýmis önnur vandamál. Það var ekki fyrr en Bretar og Hollendingar fóru í tveggja ára 

stríð vegna deilna um bresk lög um sjóferðir að dansk-norskir skipaeigendur sáu hag 

sinn í því að fá leyfi til að sigla til Grænlands. Allar þjóðirnar höfðu stundað 

hvalveiðar að einhverju leyti og vegna stríðsins hækkuðu hvalaafurðir verulega í 

verði. Skipaútgerðir sáu hér hagnaðartækifæri í ferðum til Grænlandsmiða. Henrik 

Müller sem fékk einkaleyfi til Grænlandssiglinga sendi þrjá leiðangra á sínum vegum 

árin 1652-1654. Þessar ferðir skiluðu litlum sem engum raunverulegum hagnaði og 

var því siglingum hætt (Gad, 1970). 
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Árið 1670 var ákveðið að endurvekja siglingar til Grænlands. Kristján V. gaf 

þá Jens Rodsteen leyfi til siglinga, veiða og viðskipta við Grænland. Tvær ferðir voru 

farnar en skipstjórinn hvarf í þeirri seinni ásamt áhöfn, að öllum líkindum eftir deilur 

við hollenska veiðimenn. Eftir þetta færðust Grænlandssiglingar frá Kaupmannahöfn 

til Björgvin í Noregi en þar hafði myndast markaður, þar á meðal um sjávarafurðir. 

Árið 1671 fengu nokkrir skipaeigendur leyfi til veiða á Grænlandsmiðum. Nokkrar 

ferðir voru farnar og vinnsla hófst með hvalafurðir. Dansk-norska konungsveldið átti í 

deilum við Hansamenn um hverjir ættu rétt til að veiða á hafsvæðum sem þeir töldu 

sig eiga. Konungsveldið átti erfitt með að halda aftur af Hansamönnum þannig að 

konungur ákvað þá að hvetja þá sem gátu og vildu í Björgvin og Kaupmannahöfn til 

að hefja veiðar og verslun í og við Grænland. Þetta var gert til að viðhalda þeim 

viðskiptum sem höfðu átt sér stað á þessum slóðum og að sjálfsögðu til að viðhalda 

kröfu um rétt yfir Grænlandi og hafsvæðum þess. Lítill áhugi var á opna leyfinu en 

fyrir aldamótin voru þó einhverjir aðilar sem sendu skip á sínum vegum til Grænlands 

(Gad, 1970). 

Það var ekki fyrr en eftir 1720 sem afskipti Dana og Norðmanna af Grænlandi 

urðu teljanleg. Áratugi á undan hafði lítið samband verið þarna á milli og virtist sem 

norrænu tengslin væru að engu komin. Hollenskir hvalveiðimenn voru búnir að venja 

komur sínar til Grænlands í 100 ár og þekktu innviði landsins. Þeir ásamt Þjóðverjum, 

Englendingum, Frökkum og fleirum voru búnir að finna gróðatækifæri í auðlindinni í 

hafinu fyrir utan strendur Grænlands. Það er fleira merkilegt sem átti sér stað á 

þessum tíma. Skipverjar höfðu vit á því að taka með sér fatnað, hnífa, áfengi, tóbak og 

aðrar vörur til að eiga viðskipti við Grænlendinga. Um 1700 fór hinsvegar hvalveiðin 

að hnigna, fleiri voru um veiðina og aflinn var minni en áður. Skipverjar fengu minna 

fyrir vinnu sína og voru farnir að stela vörum frá Grænlendingum sem áður höfðu 

stundað viðskipti við þá. Þetta er ekki einungis saga því hollensku stjórninni var 

umhugað um orðspor þjóðarinnar og setti lög eftir þetta sem heimiluðu refsingar 

gagnvart sjómönnum sem sýndu af sér ósæmilega hegðun í öðrum löndum 

(Lidegaard, 1961). 

2.4. Nýlendutíminn 

Samskiptin við hvalveiðimenn höfðu ýmsar afleiðingar í för með og breyttu mörgu í 

samfélagi Grænlendinga. Hvalveiðin hafði minnkað mikið og nánast horfið vegna 

ofveiði og selveiði var orðin mikilvægari. Þetta gerði það að verkum að þorp 
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minnkuðu og veiðimenn færðu sig til minni staða. Einn þáttur í venjum Grænlendinga 

breyttist í kjölfar viðskiptanna. Duglegir veiðimenn fóru að selja umfram spik og 

skinn til útlendinga í staðinn fyrir að því væri deilt út til þeirra sem ekki voru færir að 

sjá um sig sjálfir. Þetta var á vissan hátt velferðarkerfi sem veiðimannasamfélagið 

hafði komið sér upp. Þessi viðskipti grófu því undan velferðarkerfinu á meðan það 

skapaði tækifæri fyrir duglega veiðimenn til að bæta eigin lífskjör (Lidegaard, 1961). 

Þegar presturinn Hans Egede kom til Grænlands árið 1721 var það hvorki 

kristið norrænt samfélag né óþróað samfélag inúíta sem beið hans. Grænlendingarnir 

voru að mestu leyti farnir að búa hver fyrir sig, þ.e. hver fjölskylda var í einu húsi en 

margar fjölskyldur bjuggu ekki saman í stóru húsnæði eins og tíðkaðist áður. Þeir voru 

kunnugir ýmsum verkfærum og vörum sem þeir höfðu kynnst í gegnum viðskipti sín 

við hvalveiðimenn. Þess ber þó að geta að þetta átti helst við þau svæði sem höfðu 

mikil samskipti við hvalveiðimennina (Lidegaard, 1961). 

Egede fór til Grænlands með leyfi konungs en förin átti eftir að reynast erfið. 

Tungumálaerfiðleikar ríktu á milli þeirra og Grænlendinganna, þeir verslunarmenn 

sem fóru með urðu fyrir miklum vonbrigðum með afraksturinn auk þess sem 

kostnaðurinn við ferðina var meiri en búist var við. Upprunalega var farið af stað án 

fjármögnunar ríkisins heldur átti verslun að greiða fyrir ferðina auk trúboðs Egede. 

Þegar stórt skip var veðurteppt á Grænlandi heilan vetur og skipverjar þurftu að fá 

greitt fyrir heilt ár þegar þeir komu tilbaka þá þurfti að gera breytingar á skipan mála. 

Kaupmennirnir sem fjármögnuðu ferðina í upphafi gáfust upp og ríkið tók við trúboði 

og landkönnun Hans Egede. Koma hans til Grænlands þykir marka kaflaskil í sögu 

landsins og þegar litið er á hvenær Danir hafi formlega tekið yfir stjórnartaumana 

(Lidegaard, 1961). 

Hollendingar voru ennþá á ferðinni á þessum miðum þegar Hans Egede fór af 

stað. Hvalveiðistöð sem Egede lét byggja var svo brennd niður af Hollendingum og lét 

Friðrik IV. konungur senda hermenn með Egede til að koma í veg fyrir að slíkt 

endurtæki sig. Árið 1728 sendi konungur í fyrsta sinn staðgengil fyrir sig sem átti að 

fara með æðsta vald í landinu en einnig átti að hefjast handa við að byggja virki á 

Grænlandi. Veturinn sem kom á eftir var mjög erfiður og margir létust við slæmar 

aðstæður á Grænlandi. Vinnunni var haldið áfram en fyrir utan hvað afrakstur 

erfiðisins á Grænlandi var lítill þá lést konungur Friðrik IV. og Kristján VI. tók við. 

Hinn nýji konungur ákvað árið 1731 að nóg væri komið af taprekstri á 

Grænlandsferðum. Allir voru kallaðir heim og landkönnun var hætt. Hans Egede var 



16 

 

ekki tilbúinn að gefast upp og hann sannfærði nokkra menn um að vera eftir með sér 

án þess að þeir gætu verið vissir um að skip kæmi til þeirra frá Danmörku á næsta ári 

(Lidegaard, 1961). 

Hans Egede og hans menn þurftu ekki að bíða lengi eftir næsta skipi frá 

Kaupmannahöfn. Þýski píetisminn var á uppleið í Evrópu og kirkjan naut góðs af 

aukinni trúfylgni manna. Konungur bauð þýska trúboða velkomna en vildi þó ekki að 

þeir trufluðu hina konunglegu dönsk-norsku kirkju. Þeir fengu aftur á móti leyfi til að 

flytja erindi sitt óhindrað á öðrum yfirráðasvæðum Dana, þar á meðal á Grænlandi. 

Ári seinna voru þýskir trúboðar á leið til Grænlands og fékk Egede þau skilaboð að 

trúboðinu á Grænlandi skyldi haldið áfram. Hann fékk skipun um að hjálpa mönnum 

eftir getu, en samstarfið reyndist erfitt. Nýju trúboðarnir voru ekki á sömu línu og 

Egede, sem var gamaldags rétttrúnaðarmaður. Unnið var gegn Egede og allt í einu 

stóðu Grænlendingar, sem erfiðlega gekk að kynna fyrir kristni, frammi fyrir tveimur 

kristnum trúboðum sem unnu gegn hvort öðru.  Tveimur árum eftir komu 

Þjóðverjanna gerðist nokkuð sem setti svip sinn á samfélagið. Bólusótt herjaði á fólk 

og um 90% af þeim sem bjuggu á svæði trúboðanna létust af völdum hennar. Egede 

og kona hans gerðu allt sem þau gátu til að hjálpa þeim sem voru veikir, og endaði 

það með því að Egede þurfti að bera konu sína til grafar á Grænlandi. Þegar Hans 

Egede var nálægt því að brotna niður kom sonur hans Poul sem trúboði til Grænlands 

eftir að hafa lokið námi í Danmörku. Hann tók við keflinu af föður sínum sem hafði 

unnið að trúboði á Grænlandi í 15 ár (Lidegaard, 1961). 

Vandamál Grænlandsferðanna var ennþá hið sama og áður. Danska ríkið átti í 

erfiðleikum og ferðirnar voru reknar með tapi. Nýlendustefna Dana bjargaðist fyrir 

horn þegar kaupmaðurinn Jocob Severin yfirtók Grænlandsferðirnar með 

einokunarleyfi frá konungi árið 1734. Áður höfðu trúboðar og verslunarmenn sest að 

við Godthåb en eftir faraldurinn þá færðist svæði viðskipta og trúboða að 

Diskóflóanum. Svæðið hentaði vel til að þjónusta hvalveiðina og mikil viðskipti áttu 

sér stað. Severin setti einnig upp Frederikshåp sem var staður fyrir sunnan Godthåp. 

Þeim stað reyndist erfitt að halda uppi og mörg skip þurftu að láta undan þar sem ísinn 

hafði betur. Þetta reyndist dýrkeypt og mikill kostnaður við skip sem eyðilögðust 

neyddu Severin til að segja skilið við Grænlandsviðskiptin eftir 16 ára starf. Í staðinn 

tók hið almenna viðskiptafélag (d. Det almindelige Handelskompagni) við 

verslunarstarfseminni sem Severin hafði byggt upp. Félagið var umsvifamikið og sá 

einnig um verslun annars staðar, t.d. í Norður-Noregi. Þetta félag átti eftir að þurfa að 
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kynnast ýmsum hliðum á verslun á Grænlandi. Árið 1752 fór veirufaraldur um 

Diskóflóann og stór hluti íbúa dóu, sem hafði eins og búast má við ekki góð áhrif á 

verslun og trúboð. Á næstu árum á eftir gekk þeim mun betur og nýir verslunarstaðir 

voru settir á laggirnar og félagið kom sér upp vinnustöðvum á hinum ýmsu stöðum 

meðfram vesturströndinni. Eftir 20 ára starf kom hins vegar að því að félagið leystist 

upp vegna annarra ástæðna og þar með var hlutverki þess lokið á Grænlandi 

(Lidegaard, 1961). 

Hið konunglega grænlenska viðskiptafélag (d. Den Kongelige grønlandske 

handel)
3
 hóf einokunarstarfsemi á Grænlandi árið 1776. Reynt var að ná hluta af 

hvalveiði á svæðinu en það gekk ekki vel fyrir hina dönsku hvalveiðimenn hvort sem 

um var að kenna takmarkaðri reynslu og þekkingu eða því að lítið var af hval í sjónum 

(Lidegaard, 1961). 

Þrátt fyrir að ríkið væri með einokunarrétt á verslun á Grænlandi og stundaði 

líka hvalveiði þá gekk hvorugt vel og rekstur ríkisins á Grænlandi skilaði tapi. Töldu 

menn að ástæðurnar á bak við þetta væru t.d. að verslunarmenn væru óheiðarlegir og 

að skipverjar væru sjálfir að kaupa vörur á Grænlandi og fara með þær heim til 

endursölu. Það þótti einnig ástæða til að vernda Grænlendingana sjálfa þar sem þeir 

þóttu oft fara illa útúr viðskiptum við suma kaupmenn. Árið 1779 voru tveir menn 

sendir til landsins til að kanna málið. Í kjölfarið tók við tími þar sem settar voru ýmsar 

reglur til að koma í veg fyrir það sem ríkinu þótti óheppilegt. Bannað var að dreifa 

áfengi til Grænlendinga og samskipti Dana við Grænlendinga voru settar skorður. Það 

hafði tíðkast í nokkur ár að þeir sem þurftu á hjálp að halda leituðu hennar á svæðum 

trúboða. Nú var ákveðið að deila út hveiti og hrísgrjónum á kostnað ríkisins til þeirra 

sem þurftu. Þá var farið að lána Grænlendingum byssur og annað til að stunda veiðar. 

Þeirri starfsemi voru takmörk sett og var hún til þess ætluð að hjálpa þeim 

veiðimönnum sem þóttu síðri en aðrir. Á sama tíma var ákveðið að eitt verð skyldi 

gilda alls staðar á Grænlandi fyrir hverja vöru. Verð var ákveðið fyrir allar vörur og 

listinn var kynntur fyrir heimamönnum sem þannig áttu að geta fylgst sjálfir með 

kaupmönnum. Margt af þessu átti eftir að fylgja lífinu á Grænlandi svo árum skipti og 

                                                 

3
 Den kongelige Grønlandske handel var stofnað 1774 og hafði einokun samkvæmt lögum í verslun á 

Grænlandi fram til 1950. Það starfaði fram til 1985 þegar því var breytt í útflutningsfyrirtækið Proeks 

og stuttu seinna Royal Greenland. Í dag starfar það aðallega við útflutning á sjávarafurðum og er í eigu 

grænlensku sjálfstjórnarinnar. 
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fylgdu mörg hver  varð hluti af aðallögunum (d. hovedloven) sem voru sett árið 1876 

(Lidegaard, 1961). 

Árin 1808-1814 voru erfið á Grænlandi. Dansk-norska ríkið hafði gengið til 

liðs við Napóleon í stríðinu við Englendinga á meðan Svíar studdu Englendingana. 

Stríðið gerði það að verkum að fá skip komu til Grænlands með vörur. Neyð ríkti á 

tímum í landinu og mikill léttir var þegar fregnir bárust af því að búið væri að skrifa 

undir friðarsamkomulag. Kielarsamkomulagið sem var undirritað 1814 hafði það í för 

með sér að Svíar fengu stjórn yfir Noregi en Danir héldu eftir Grænlandi, Íslandi og 

Færeyjum. Í staðinn fyrir að vera nýlenda dansk-norska konungssambandsins voru 

Grænlendingar nú að öllu leyti undir stjórn Dana (Lidegaard, 1961). 

Mikil umræða hófst um framtíð Grænlands og hvort að það ætti að leggja 

niður einokunarverslunina sem var við lýði. Mikil pressa var á að leyfa samkeppni og 

virtist sem einokunarfyrirkomulagið ætti skammt eftir. En sagan frá Napassoq átti eftir 

að breyta þessu. Þar hafði verslunarmanni verið gefið leyfi til að stunda frjáls viðskipti 

og hafði hann náð að kaupa öll verkfæri til veiða af íbúunum og skyldi svæðið eftir í 

efnahagslegu þroti þegar hann snéri aftur til Danmerkur. Þetta dró dilk á eftir sér og 

nefndin sem sá um málefni Grænlands sá sér ekki fært að hætta einokunarversluninni 

og árið 1840 var hún fest í sessi. Ýmsar breytingar voru gerðar og innkaupsverð á 

grænlenskum vörum var tvöfaldað á sama tíma og aðrar vörur lækkuðu mikið í verði. 

Við þetta jókst kaupmáttur Grænlendinga mikið og vonast var eftir að tekjurnar færu í 

endurbætur á húsum, veiðibúnaði, fötum og öðru slíku. Þetta gerðist ekki heldur fóru 

auknar tekjur í aðrar vörur á borð við kaffi, tóbak og kandísykur. Væntanlega má 

skrifa þetta að vissu leyti á það þeir sem höfðu meira á milli handanna sáu sér 

einfaldlega fært að lifa góðu lífi og leyfa sér þann lúxus sem þeir höfðu efni á. Þeir 

sem áttu erfitt með að sjá sér farborða í samfélaginu fengu að einhverju leyti 

nauðsynjar frá útsendurum danskra yfirvalda og því voru peningarnir ekki notaðir á 

þann hátt sem Danir bjuggust við (Lidegaard, 1961). 

Árið 1847 var ákveðið að reyna að breyta fyrirkomulaginu á Grænlandi. Öll 

hjálp frá yfirvöldum var skráð sem lán en ekki gjöf og var hugmyndin sú að hjálpin 

yrði greidd til baka. Raunveruleikinn varð aftur á móti annar. Lánin voru fæst greidd 

enda átti fólk lítinn möguleika á að greiða þau tilbaka. Það voru samt sem áður ekki 

bara neikvæðir hlutir sem áttu sér stað á þessum árum því heilsugæsla byggðist upp og 

fyrstu sjúkrahúsin voru stofnuð. En eins og áður voru vandamálin mörg og ný nefnd 

var skipuð til að fara með málefni Grænlendinga (Lidegaard, 1961). 
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Um miðja nítjándu öld voru menn í Danmörku farnir að hafa miklar áhyggjur 

af þróun mála á Grænlandi. Framleiðslan í landinu stóð ekki undir neyslu og mönnum 

þótti sú hjálp sem var ætluð fátækum vera misnotuð og töldu hana í raun draga úr 

sjálfsbjargarviðleitni fólks á Grænlandi. H. J. Rink fór fyrir hópi manna sem þekktu 

vel til landsins og vildu reyna að komast til botns í vandamálum landsins og leysa þau. 

Hugmyndir þeirra voru fyrst prófaðar á Suður-Grænlandi. Hópar manna sem stóðu 

saman af embættismönnum og svokölluðum umboðsmönnum áttu að sjá til þess að 

einungis fólk í mestri neyð fengi aðstoð. Með því að setja grænlenska umboðsmenn á 

hverjum stað í slíkt hlutverk var ætlunin að fá Grænlendinga sjálfa til að taka þátt í 

eigin uppbyggingu. Ákveðið var að fjórðungur af söluverðmæti verslana færi í sjóð til 

að greiða allan kostnað en það sem eftir stæði væri greitt sem bónusar til veiðimanna. 

Þeir sem stæðu sig best fengu mest og átti þannig að hvetja menn til dáða. Fyrsti 

veturinn var mjög erfiður en eftir nokkur ár var þetta fyrirkomulag sett í lög fyrir allt 

landið og ákveðin sátt ríkti um þetta fyrirkomulag (Lidegaard, 1961). 

Rink fór heim til Danmerkur árið 1868 vegna veikinda en vann samt sem áður 

að málum Grænlands til 1882. Stefnubreytingin varð algjör í kjölfar afsagnar Rink. 

Margt var stöðvað sem áður hafði verið sett á laggirnar, hætt var að senda unga 

Grænlendinga til náms í Danmörku og fljótlega hættu Grænlendingarnir að vilja vera í 

ráðunum sem Rink hafði fengið þá í þar sem þeir höfðu ekki lengur neitt raunverulegt 

vald þar lengur (Lidegaard, 1961). 

Um aldamótin 1900 var óánægja mikil á Grænlandi og þolinmæði gagnvart 

dönskum stjórnvöldum orðin lítil. Danir töluðu fyrir því að veiðin á Grænlandi þyrfti 

að batna en Grænlendingar töldu sig lítið geta gert og töldu fækkun dýra vera orsök 

minni veiði frekar en að orsökin lægi hjá veiðimönnum. Valdahlutföll breyttust í 

Danmörku og ný stjórn tók við sem var tilbúin að endurskoða stefnuna gagnvart 

Grænlandi. Árið 1908 voru sett lög þar sem verslun og landsstjórn var aðskilin og 

embættismenn voru fjarlægðir úr héraðstjórnum. Sett var á laggirnar sveita- og 

landsstjórn og Grænlendingar fengu aukið vægi í stjórn landsins sem þeir tóku 

fagnandi (Lidegaard, 1961). 

Aðskilnaður verslunar og landsstjórnar þótti skapa glundroða og var fljótlega 

ákveðið að setja alla starfsemina aftur undir sömu stjórn. Daugård Jensen var skipaður 

yfirmaður og átti hann eftir að hafa mikil áhrif á framvindu mála á Grænlandi. 

Vinnufriður fyrir þróun mála á Grænlandi var tryggður og reynt var að setja af stað 

margvísleg verkefni til að skapa tekjugrundvöll fyrir vaxandi fólksfjölda. Selir voru 
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orðnir færri á Suður-Grænlandi og reynt var að finna nýjar tekjulindir í hafinu. 

Færeyingar voru fengnir til að kenna Grænlendingum góðar aðferðir í nútíma 

fiskveiðum auk þess sem sauðfjárrækt var sett af stað. Engin þessara verkefna slógu í 

gegn en einhver framleiðsla komst þó af stað (Lidegaard, 1961). 

Grænlendingar komust nokkuð áfallalaust frá fyrri heimsstyrjöldinni ólíkt 

mörgum öðrum þjóðum. Eitt skip með farm frá Krýólítnámunni í Ivittuut var sprengt í 

Norðursjónum en annars voru siglingar til og frá landinu allan tímann. Stríðið reyndist 

engin bölvun fyrir Grænlendinga því vörur frá svæðinu hækkuðu mikið í verði og 

urðu til þess að mikill hagnaður myndaðist vegna viðskipta með grænlenskar afurðir 

(Lidegaard, 1961). 

Þegar líða fór á tuttugustu öldina breyttist samfélagið á Grænlandi meira og 

meira. Ljóst var að selveiðin var á stöðugri niðurleið og hlutur veiðanna í grænlensku 

samfélagi fór þverrandi. Veiðarnar árið 1920 voru einungis einn fimmti af því sem 

þær höfðu verið um 1850. Hingað til hafði gengið illa að sannfæra Grænlendinga um 

ágæti fiskveiða auk þess sem verslun í landinu hafði lengi haft þá stefnu að selveiðar 

væru eina raunhæfa tekjulindin á Grænlandi. Um 1920 fóru fiskveiðarnar hins vegar 

af stað þar sem þorskur og lúða urðu hin nýja tekjulind. Það að selveiðar hættu að vera 

helsta uppistaða samfélagsins hafði margar breytingar í för með sér. Með selveiðum 

gat fólk stundað nokkurs konar sjálfsþurftarbúskap þar sem selirnir gáfu ekki einungis 

af sér mat heldur líka efni í klæði, lýsingu, hita og tjöld svo eitthvað sé nefnt. Þegar 

fiskveiðarnar fóru að taka yfir þurftu veiðimenn að selja aflann sinn og nota peninga 

til að kaupa sér helstu nauðsynjar. Þetta var breyting frá fyrra horfi þar sem peningar 

höfðu frekar verið notaðir til kaupa á öðrum vörum sem ekki töldust til nauðsynja. 

Verslanir höfðu t.d. fyrir 1920 séð fyrir fjórðungi af matarþörf landsmanna en á þriðja 

áratugnum steig þetta hlutfall upp í þrjá fjórðunga á Suður-Grænlandi og yfir helming 

annars staðar. Þarna var stórt skref stigið í að færa grænlenska hagkerfið og verslunina 

yfir í kerfi þar sem stuðst var við peninga að langmestu leyti. Þetta krafðist nýrra 

aðferða við stjórn landsins því hingað til hafði stefnan verið sú að viðhalda hinni 

grænlensku menningu þar sem selveiðin, og þar með sjálfsþurftarbúskapur, var 

grunngerð samfélagsins (Lidegaard, 1961). 

Fyrsta eiginlega stjórnarskrá Grænlendinga var lögfest árið 1925 eftir mikla 

vinnu við mótun framtíðarstefnu fyrir landið og hinar nýju aðstæður. Með henni var 

lögð fram ný stefna í málefnum Grænlands og markmið sett um að þróa nútímalegt 

samfélag á Grænlandi. Byggja átti á atvinnustarfsemi sem var í takt við það sem væri 
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að gerast annars staðar í heiminum. Þetta átti að gerast í litlum skrefum þar sem 

aðalmarkmiðið var sjálfstæði Grænlands, það er að landsmenn myndu öðlast nægan 

þroska í siðum og efnahagslegu tilliti til að geta séð um sig sjálfir í frjálsu sambandi 

við umheiminn. Lögð var áhersla á að auka námugröft og með meiri áherslu á 

grænlenskt vinnuafl en áður hafði verið. Þrátt fyrir þær breytingar sem voru gerðar og 

þá þróun sem átti sér stað þá var Grænland ennþá einangrað og verndað samfélag og 

langt á eftir evrópskum löndum í efnahagslegu tilliti (Lidegaard, 1961). 

Á sama tíma voru komnar upp deilur á milli Dana og Norðmanna. Norðmenn 

voru nú búnir að veiða við Austur-Grænland í áratugi og höfðu að miklu leyti átt þátt í 

landnáminu á Grænlandi á árum áður. Norðmenn fengu sjálfstæði á ný árið 1905 og 

þegar Danir fóru fram á viðurkenningu á yfirráðum sínum á Grænlandi árið 1920 urðu 

miklar deilur þeirra á milli. Fyrst um sinn sættust menn á að semja um tímabundið 

samkomulag þar sem Norðmönnum var leyft að veiða við austurströnd Grænlands en 

deilurnar risu fljótlega upp aftur. Danir gáfu Frökkum og Englendingum leyfi til 

athafna á sama svæði og Norðmennirnir fengu. Norðmenn svöruðu með því að fara á 

þau svæði á Austur-Grænlandi þar sem ekki var byggð og lýsa því yfir að þau væru 

norskt land. Danir fóru að lokum með málið fyrir Alþjóðadómstólinn í Haag þar sem 

deilan var útkljáð. Grænlendingar studdu Dani í málinu og að lokum voru yfirráð 

Dana yfir Grænlandi staðfest árið 1933 (Lidegaard, 1961). 

2.5. Eftir seinni heimsstyrjöld 

9. apríl 1940 átti eftir að verða eftirminnilegur fyrir Grænlendinga. Símskeyti bárust 

þess efnis að fyrr um daginn hafði þýski herinn hernumið Danmörk. Sem betur fer 

höfðu menn varann á, því búið var að senda mikið af vörum til Grænlands árið áður 

þar sem reiknað var með að til þessa kæmi. Eftir að fregnirnar bárust komst fljótlega 

samband á milli Grænlands og sendiherra Dana í Washington. Í kjölfarið tóku 

Bandaríkin og Kanada þá ákvörðun að senda ræðismenn til Grænlands um sumarið og 

Bandaríkjamenn ætluðu að sjá til þess að koma nauðsynjum til íbúa á Grænlandi. Ári 

seinna var svo undirritaður samningur á milli Bandaríkjamanna og sendiherrans í 

Washington fyrir hönd Dana. Bandaríkjamenn staðfestu yfirráð Dana á Grænlandi en 

Danir samþykktu að leyfa Bandaríkjamönnum að setja upp herstöðvar á Grænlandi á 

meðan stríðið stóð. Það leið ekki langur tími áður en bandarískir hermenn komu til 

Grænlands og vinna hófst við byggingu herstöðva, flugvalla og annarra verkefna 

vegum hersins (Lidegaard, 1961). 
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Á meðan stríðinu stóð var krýólítvinnsla aukin til muna og vinnslan var 

sannkölluð gullnáma fyrir Grænlendinga því hún borgaði að miklu leyti fyrir þann 

innflutning sem kom til landsins. Fiskveiðin óx líka mikið á stríðsárunum og var 

auðvelt að koma slíkum afurðum í verð sökum þess hve erfitt aðrar þjóðir áttu með að 

leita á miðin á þessum tímum. Sala heima fyrir á fiskiafurðum færðist í aukana til 

viðbótar við auknar tekjur af útflutningi. Stríðið var töluverð búbót fyrir 

Grænlendinga þar sem ýmis atvinnustarfsemi þreifst vel og tekjur þeirra jukust á 

stríðstímanum. Þar að auki fengu Grænlendingar að kynnast nýjum vörum frá 

Bandaríkjunum sem höfðu ekki sést í því einangraða umhverfi sem hafði verið fram 

að stríðinu (Lidegaard, 1961). 

Að stríði loknu var ákveðið að fara yfir stöðu Grænlands. Hópur grænlenskra 

framámanna fór til samningaviðræðna við Dani í Kaupmannahöfn til að semja um 

hvernig ætti að standa að skipan mála á næstu árum. Eins og áður var ákveðið að það 

væri ekki tímabært að opna landið. Það sem breytti framgangi mála í þetta skiptið var 

óánægja á Grænlandi og að lokum fór forsætisráðherra Dana, Hans Hedtoft til 

Grænlands til funda með landshlutanefndunum í Grænlandi. Skilaboðin voru skýr, 

Grænlendingar vildu að landið yrði opnað og að einkaframtakið fengi að prófa sig 

áfram á Grænlandi. Ýmsar breytingar voru gerðar á stjórn mála á Grænlandi og til að 

mynda var Konunglega grænlenska viðskiptafélagið skilið frá stjórnsýslunni og allri 

einokun var aflétt 1950, í það minnsta að nafninu til (Lidegaard, 1961). 

Árið 1953 var komið að því að Grænland var ekki lengur skilgreint sem 

nýlenda Dana. Nú var Grænland orðið sýsla í Danmörku samkvæmt stjórnarskrá Dana 

og því með jafna stöðu á við aðrar sýslur í Danmörku. Næsta stóra skref í stjórn 

Grænlands kom þegar vinna fór af stað varðandi heimastjórn á Grænlandi árið 1973 

með stofnun nefndar um málefnið. Samningaviðræður hófust um málið tveimur árum 

síðar og Grænlendingar fengu heimastjórn þann 1. maí 1979. Við þetta gátu 

Grænlendingar tekið yfir löggjafar og framkvæmdavald vegna innlandsmála og fljótt á 

eftir voru ýmsir málaflokkar settir í hendur heimastjórnarinnar (The Greenland-Danish 

Self-Government Commission, 2008). 

Grænlendingar höfðu áður farið inn í Evrópska efnahagsbandalagið árið 1973 

þar sem þeir voru hluti af Danmörku þrátt fyrir mikla andstöðu heima fyrir. 

Heimastjórnin hélt þjóðaratkvæðargreiðslu um málið 1982 og Grænlendingar yfirgáfu 

bandalagið í kjölfarið árið 1985. Við það var gerður samningur þess efnis að 
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Grænlendingar fengu árlegar greiðslur frá bandalaginu í staðinn fyrir aðgang að 

fiskimiðum Grænlendinga (Lyck og Taagholt, 1987). 

Eftir 20 ár af heimastjórn voru Grænlendingar búnir að taka yfir nánast öll þau 

verkefni sem leyfilegt var samkvæmt lögum um heimastjórn. Við það var ákveðið að 

setja af stað nefnd um málefni Grænlands. Að tillögu þeirrar nefndar var sett af stað 

vinna með þáttöku Grænlendinga og Dana varðandi mögulega sjálfstjórn 

Grænlendinga með hliðsjón af efnahagstengslum þjóðanna. Afrakstur hennar var m.a. 

að mælst var til þess að Grænlendingar tækju stjórn yfir svæðum steinefnaauðlinda 

auk lögreglu og dómsvalds almennt. Þann 21. júní 2009 tóku svo lög um sjálfstjórn 

Grænlendinga gildi, á 30 ára afmæli heimastjórnarinnar (The Greenland-Danish Self-

Government Commission, 2008). 
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3. Hið opinbera, atvinnuvegir og landsframleiðsla 

3.1. Hið opinbera 

Grænlendingar hafa sérstöðu hvað varðar útgjöld hins opinbera eins og sjá má á mynd 

3.1. Þar má sjá samanburð á útgjöldum hins opinbera á Norðurlöndunum. 

 

Mynd 3.1. Útgjöld hins opinbera á Norðurlöndunum sem hlutfall af vergri landsframleiðslu. 

Heimild: Nordic Statistics (2010). 

 

Á árunum 1995-2007 hafa útgjöld hins opinbera á Grænland lækkað úr því að vera 

85,4% af vergri landsframleiðslu í 74,5%. Á sama tíma hafa Norðurlöndin legið á 

bilinu 40%-60% en hlutfallið farið lækkandi í öllum löndum nema á Íslandi. Þess má 

geta að í kringum 1955 voru útgjöld hins opinbera á Grænlandi 180% af vergri 

landsframleiðslu. Þetta gat átt sér stað þar sem greiðslurnar frá Dönum voru hærri en 

landsframleiðsla Grænlendinga í heild sinni. Það var ekki fyrr en 1980 sem útgjöld 

voru orðin jöfn landsframleiðslu. Á seinni hluta níunda áratugar fór hlutfallið 

lækkandi, sú hefur þróun haldið áfram og eru útgjöld hins opinbera komin niður í 

74,5% af landsframleiðslu. Þetta hlutfall er mjög hátt samanborið við hin 

Norðurlöndin, sem aftur er hátt miðað við önnur þróuð ríki (Paldam, 1994). Á sama 

tímabili voru meðalútgjöld til hins opinbera 40% af vergri landsframleiðslu hjá öllum 

OECD ríkjunum. (OECD, 2009) 

Það er áhugavert að skoða hvers vegna hlutfall útgjalda hins opinbera miðað 

við verga landsframleiðslu hefur lækkað á Grænlandi. Hlutfallið virðist vera að færast 

sífellt nær því sem er hjá flestum vestrænum ríkjum. Ef raunvirði landsframleiðslu og 
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opinberra útgjalda er skoðað á árunum 1994-2006 þá sést að landsframleiðsla hefur 

vaxið um 34% á meðan útgjöldin hafa vaxið um 12%. Það er því tiltölulega hæg 

aðlögun sem á sér stað með því að hlutfallið lækkar eftir því sem landsframleiðsla 

vex, svo fremi sem opinber útgjöld vaxi hægar en landsframleiðsla. Þetta er framhald 

á þeirri aðlögun sem hefur átt sér stað frá árinu 1955 þegar opinber útgjöld voru 

næstum á við tvær landsframleiðslur. 

3.2. Atvinnuvegir 

Miðað við útgjöld hins opinbera á Grænlandi þá er það ef til vill rökrétt að mörg af 

störfum íbúa séu hjá ríkinu. Því miður ná gögnin ekki yfir lengra tímabil en hafa ber 

líka í huga að hið opinbera á og rekur fyrirtæki á mörgum sviðum og má gera ráð fyrir 

að hlutur þess sé meiri en sést á mynd 3.2. 

 

Mynd 3.2. Hlutfall atvinnuvega af heildarársverkum 1996-2006. 

Heimild: Statistics Greenland (2010b). 

 

Samkvæmt mynd 3.2. lækkar hlutfall ársverka í opinbera geiranum úr 53,6% í 46,5% 

á tímabilinu 1996-2006. Þetta er vegna þess að heildarársverkum fjölgaði mun meira 

en ársverkum hjá hinu opinbera sem fjölgaði um 2% á þessu tímabili. En eins og áður 

segir má einnig gera ráð fyrir að hlutur hins opinbera sé stærri en sést á mynd 3.2. 

Samkvæmt Norðurlandaráði(1985) var hlutur hins opinbera ⅔ af heildarársverkum 

árið 1982. Ljóst er að þjónustustörfum hefur fjölgað verulega á meðan störf í 

sjávarútvegi hafa nokkurn veginn staðið í stað á tímabilinu. Störf í þjónustugeiranum 

voru rétt rúmlega 27% af heildarársverkum 1996 en voru orðin 33% árið 2006 og 

hlutfallið í sjávarútvegi hefur staðið í stað (er tæp 5%). 
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3.3. Landsframleiðsla, hagvöxtur og aðrar hagstærðir 

Á mynd 3.3 er sýnd verg landsframleiðsla á föstu verðlagi ásamt framleiðslugetu 

Grænlands á árunum 1955-2006. Framleiðslugetan er fundin með því að láta 

landsframleiðslu aukast jafnt og þétt á hraða meðalhagvaxtar á þessum árum. 

 

 

Mynd 3.3. Verg landsframleiðsla og framleiðslugeta 1955-2006. 

Heimild: Statistics Greenland (2000;2010c) og Paldam (1994).
 4
 

 

Yfir allt tímabilið er meðalhagvöxtur um 5% á ári.Á árunum 1955-1972 er vöxturinn 

mjög hraður eða um 12% á ári. Þetta er að miklu leyti vegna þess að dönsk stjórnvöld 

ákváðu að leggja háar fjárhæðir í uppbyggingu á Grænlandi. Markmiðið var að byggja 

upp samfélag sambærilegt við það danska. Þetta leiddi til þess að fjárfestingar á 

Grænlandi keyrðu hagvöxt áfram eins og sést á myndinni. Á þessum sömu árum voru 

heildargreiðslur frá Danmörku og Evrópusambandinu á hverju ári hærri en 

landsframleiðsla Grænlendinga. Árið 1968 hvarf þorskurinn af Grænlandsmiðum en 

það hafði lítil áhrif á landsframleiðsluna þar sem Danir bættu það upp með auknum 

greiðslum, en það hægði samt á hagvexti í framhaldinu. (Paldam, 1994). 

Eftir 1972 var hagvöxtur minni en áður. Maarmoriliknáman er opnuð árið 

1973 sem útskýrir stökkið í landsframleiðslu það árið. Eftir 1972 hætta styrkirnir að 

vaxa að umfangi og hætta að keyra hagvöxt áfram með sama hætti og áður. 1978 fór 

rækjuvinnsla á stað af fullum krafti sem hafði mikil áhrif. Á níunda áratugnum verður 

                                                 

4
 Því miður ná gögn grænlensku hagstofunnar ekki lengra en aftur til 1995. Eldri tölur eru samkvæmt 

mati Martin Paldam í bókinni Grønlands økonomiske udvikling: Hvad skal der til for at lukke gabet? 

(1994). 
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svo ofhitnun í hagkerfinu sem leiðir af sér hagvöxt fyrst um sinn en samdráttur verður 

frá 1989 og fram til 1993. Athyglisvert er að styrkurinn frá Danmörku lækkar að 

raunvirði um 19% á árunum 1984-1989 og það er því ekki vegna hans sem ofhitnunin 

á sér stað. Aftur á móti var það óstjórn heima fyrir sem gerði þetta að verkum 

(Paldam, 1994). 

 

 

Mynd 3.4. Verg landsframleiðsla og framleiðslugeta 1980-2006. 

Heimild: Statistics Greenland (2000;2010c) og Paldam (1994). 

 

Á árunum 1980-2006 var meðalhagvöxtur 1,5% sem er töluvert lægra en árin þar á 

undan. Ef framleiðslugeta er skoðuð sést að Grænland eru undir framleiðslugetu 

nánast allt tímabilið fyrir utan í lok níunda áratugarins þegar fyrrnefnd ofhitnun átti 

sér stað. Efnahagslægðin sem kom í kjölfarið gerir það að verkum að framleiðslan nær 

ekki framleiðslugetu. Ástæðurnar fyrir lægðinni eru meðal annars þær að 

Maarmorliknámunni var lokað árið 1990 og námugröftur var því enginn á Grænlandi, 

rækjuveiðar gáfu á sama tíma minni tekjur vegna verðfalls auk þess sem frekari 

aukning í rækjuveiði var ekki möguleg (Paldam, 1994). 
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Mynd 3.5. Hagvöxtur á Grænlandi 1956-2006. 

Heimild: Statistics Greenland (2000;2010c) og Paldam (1994). 

 

Á mynd 4.3. sést hvernig þróun hagvaxtar hefur verið frá 1956. Eins og fyrr segir þá 

var vöxturinn mestur á tímabilinu fram til 1974 en einnig mikill fram til 1989. 

Hagkerfið býr við miklar sveiflur sem má skrifa á hvað það er lítið og að mörgu leyti 

einhæft. Uppgangur eða lægð í einstökum greinum hefur mikil áhrif á allt hagkerfið. 

Námugröftur og fiskvinnsla hafa drifið framleiðsluna áfram en jafnframt rifið hana 

niður með sér þegar illa árar. Þorskurinn hvarf 1968 og útskýrir það lítinn hagvöxt í 

kjölfarið, Maarmoriliknáman opnar 1973 og hagvöxtur fer við það í tæp 30% og þegar 

henni er lokað 1989 þá verður hagvöxtur neikvæður. Þegar rækjuveiðar hefjast af 

alvöru 1978 kemur mikill hagvöxtur í kjölfarið. Það er því augljóst hvernig einstaka 

greinar sem myndu teljast lítilvægar í mörgum öðrum hagkerfum hafa gríðarleg áhrif 

á Grænlandi. Frá 1980 til 2006 hefur hagvöxtur verið minni en áratugina á undan líkt 

og nefnt var hér að ofan. 

Hlutföll inn- og útflutnings miðað við landsframleiðslu eru oft notuð til að setja 

fram mynd af því hversu opin hagkerfi eru. Á mynd 3.6. má sjá hvernig þessi hlutföll 

hafa þróast. 
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Mynd 3.6. Hlutfall inn- og útflutnings af vergri landsframleiðslu 1955-2006. 

Heimild: Statistics Greenland (2010a).  

 

Innflutningshlutfall Grænlands fór lækkandi þegar styrkurinn frá Dönum lækkaði á 

seinni hluta níunda áratugarins. Ef gögnin næðu lengra aftur í tímann þá myndi 

fjárfestingarbylgja Dana á Grænlandi á sjötta áratugnum sjást þar sem sérstaklega 

mikið var um innflutning á vörum og vinnuafli á þeim tíma (Paldam, 1994). Frá 1990 

hefur hlutfallið haldist nokkuð stöðugt eða á milli 30%-40%. Gögn yfir útflutning ná 

yfir lengri tíma en gögn yfir innflutning og sýna hvernig útflutningur hefur þróast 

undanfarna áratugi. Frá sjötta áratugnum fer hlutfallið stöðugt lækkandi og það er ekki 

fyrr en í byrjun áttunda áratugarins sem útflutningshlutfallið byrjar að taka við sér á 

ný. Við þessa skoðun sést hversu háð hagkerfið er einstaka atvinnugreinum. Rekja má 

mikla hækkun í útflutningi 1978 til þess þegar rækjuveiðar fóru af stað, hækkunina 

1973 til opnunar Maarmoriliknámunnar og lækkunina í kringum 1990 til þess þegar 

henni er lokað (Paldam, 1994). Frá 1998 til 2006 hefur hlutfallið verið nálægt 

sögulegu lágmarki eða á milli 22%-26%. 

Viðskiptajöfnuður sýnir mismun innflutnings og útflutnings. Þar sem gögn yfir 

innflutning ná einungis aftur til 1972 þá gerir mynd 3.7. það einnig. Þess má geta að 

neikvæður viðskiptajöfnuður þarf að vera fjármagnaður með lánum eða styrkjum 

annars staðar frá. Sé viðskiptajöfnuður jákvæður þýðir það að land er að lána öðrum 

fyrir innflutningi þeirra. 
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Mynd 3.7. Viðskiptajöfnuður 1972-2006. 

Heimild: Statistics Greenland (2010a). 

 

Viðskiptajöfnuður er einungis jákvæður á tveimur af þrjátíu og fjórum árum frá 1972-

2006. Stórir styrkir erlendis frá gera landinu kleift að flytja inn vörur án þess að þurfa 

að afla sér tekna fyrir þeim. Undir venjulegum kringumstæðum væri þetta ekki hægt 

til lengri tíma en fjármagnsjöfnuður þarf að vera jákvæður um jafn mikið og 

viðskiptajöfnuður er neikvæður. Það getur einungis gerst með erlendri lántöku eða 

styrkjum erlendis frá. Lönd geta því ekki fjármagnað slíkan vöruskiptahalla nema 

einhver sé tilbúinn að lána þeim fyrir hallanum eða einfaldlega að greiða hann fyrir 

þau, eins og raunin virðist vera í þessu tilfelli. Neysla hefur verið langt umfram 

framleiðslu heima fyrir, sem skýrir þennan halla að langmestu leyti. 

3.4. Hinar árlegu greiðslur frá Danmörku og Evrópusambandinu 

Á mynd 3.8. sést þróun greiðslna frá Danmörku og Evrópusambandinu. Líkt og sagt 

var frá í kafla 2.5. greiðir Evrópusambandið Grænlendingum árlega fyrir aðgang að 

fiskimiðum. Fram til 1985 er greiðslurnar því alfarið af hálfu Dana en eftir 1985 

samtala greiðslna frá Danmörku og Evrópusambandinu. 
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Mynd 3.8. Greiðslur frá Danmörku og ESB sem hlutfall af VLF 1955-2006. 

Heimild: Statistics Greenland (2010d). 

 

Mynd 3.8. sýnir að greiðslur frá Danmörku og Evrópusambandinu hafa farið lækkandi 

sem hlutfall af landsframleiðslu , frá því að vera 149% árið 1955 og í 38% árið 2006. 

Þetta gekk tiltölulega hratt fyrir sig til að byrja með og voru greiðslurnar 42% af 

landsframleiðslu árið 1988. Eftir það fór hlutfallið vaxandi á ný og var 53% árið 1993. 

Frá 1993 hefur hlutfallið farið lækkandi og var 38% árið 2006 og hefur aldrei verið 

lægra. 

 

 

Mynd 3.10. Greiðslur frá Danmörku og ESB á föstu verðlagi 1955-2006. 

Heimild: Statistics Greenland (2010d). 
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Samkvæmt mynd 3.10. hækkar greiðslurnar að raunvirði nánast öll ár fram til 1972. 

Þá höfðu þær fjórfaldast frá 1955. Í kjölfarið fóru þær lækkandi en náðu fyrri hæð á ný 

árið 1980. Á níunda áratugnum lækkuðu þær aftur þar til árið 1989. Síðan þá hefur 

styrkurinn haldist nokkurn veginn jafn að raunvirði. Samkvæmt lögum um sjálfstjórn 

Grænlands þá er það líka framtíðarstefnan. Greiðslurnar eiga að halda raungildi sínu 

næstu árin með þeim fyrirvara að auknar tekjur vegna steinefnaauðlinda komi til 

lækkunar. Þess má geta að greiðslurnar nema um 86.000 dönskum krónum á hvern 

Grænlending. Til samanburðar nema greiðslurnar frá Danmörku til Færeyja um 

16.000 krónum á íbúa. (Lov om Grønlands Selvstyre nr. 473/2009). 
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4. Grænland og hollenska veikin 

4.1. Hollenska veikin 

Upprunalega dregur veikin nafn sitt af því þegar Hollendingar fundu gaslindir í 

kringum 1960. Í kjölfarið styrktist gengi hollenska gjaldmiðilsins og menn voru 

órólegir um að annar iðnaður myndi líða fyrir vikið. Eins og búast mátti við minnkaði 

arðsemi framleiðslu og þjónustu til útflutnings. En þar að auki dró styrking gengisins 

svo kröftuglega úr öðrum útflutningi að heildarútflutningur dróst saman. Sem betur fer 

fyrir hinn hollenska útflutningsiðnað var þetta ekki lengri tíma vandamál og 

útflutningur rétti úr sér á nokkrum árum (Þorvaldur Gylfason, 2001). 

Hollenska veikin getur tekið á sig margar myndir og haft mismunandi og 

misalvarlegar afleiðingar. Fyrst var hún aðallega tengd við of hátt skráða gjaldmiðla 

en svo fylgdu önnur einkenni. Miklum náttúruauðlindum geta fylgt miklar sveiflur, 

annars vegar vegna verðbreytinga á mörkuðum og hins vegar vegna þess að aðgangur 

að auðlindum er misjafn. Fiskistofnar minnka, olíulindir tæmast og svo framvegis. 

Breytingar á útflutningstekjum hafa áhrif á gengi og óstöðugt gengi hefur í för með 

sér kostnað fyrir útflutningsiðnað og önnur viðskipti. Lönd sem ekki hafa sinn eigin 

gjaldmiðil eru ekki undanskilin. Sá iðnaður sem nýtir náttúruauðlindirnar getur borgað 

hærri laun og vexti en annar iðnaður sem er því ekki samkeppnishæfur. Á svipaðan 

hátt og uppgvötun náttúruauðlinda getur erlend fjárhagsaðstoð einnig haft svipuð 

áhrif. Fjármagnið lyftir gengi heimagjaldmiðilsins upp og gerir þannig framleiðslu í 

heimalandinu minna samkeppnishæfa en áður (Þorvaldur Gylfason, 2001).  

Margir aðilar hafa skoðað áhrif hollensku veikinnar en í líkani Tryggva Þórs 

Herbertsson Mörtu Skúladóttur og Gylfa Zoëga (1999) var komist að þeirri niðurstöðu 

að einkenni hollensku veikinnar væru af þrennum toga. Því meiri sem framleiðsla í 

frumvinnslugeiranum er því sterkara er raungengið. Til skemmri tíma leiðir mikið eða 

aukið umfang slíkrar framleiðslu til minni framleiðslu og atvinnu í 

framleiðslugeiranum (e. secondary sector) og til meðallangs tíma hefur þetta líka 

letjandi áhrif á fjárfestingu í fjármagni. Því óstöðugri sem frumvinnslugeirinn er þeim 

mun óstöðugra er raungengið og fjárfestingarþröskuldur raungengisins hærri. Sem 

sagt eftir því sem frumvinnslugeirinn er óstöðugri þá er ólíklegra að gefið raungengi 

gefi af sér mikla fjárfestingu. Að lokum er líka talið að eftir því sem laun í 

frumvinnslugeiranum eru hærri, því hærri séu laun í framleiðslugeiranum. Þetta gerist 
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án tafar og hefur áhrif til meðallangs tíma. Til skamms tíma minnkar atvinna í 

framleiðslugeiranum og líka framleiðsla. Fjárfesting lækkar líka til meðallangs eða 

langs tíma þar sem raungengið þarf að styrkjast meira til að fyrirtæki fjárfesti. 

Það er fleira sem bendir til þess að hollenska veikin sé varhugavert fyrirbæri 

fyrir hagkerfi almennt. Á meðal niðurstaðna í rannsókn Sachs og Warner (2000) er að 

hollenska veikin geti hægt á hagvexti. Í rannsókninni gera þeir grein fyrir neikvæðu 

sambandi hagvaxtar og mikilla auðlindatekna á áttunda og níunda áratugnum. Rajan 

og Subramanian (2009) skoða í rannsókn sinni samband erlendrar fjárhagsaðstoðar 

við vöxt í útflutningsgreinum og samkeppnishæfni. Neikvætt samband er á milli 

hlutfallslegs vaxtar í útflutningsgreinum og fjárhagsaðstoðar að þeirra mati. 

Wijnbergen (1984) segir svo í grein sinni um hollensku veikina að öll olíuríki  eru að 

upplifa eða munu upplifa ruðningsáhrif af þeirri gerð sem hollenska veikin felur í sér. 

Búast má við því að sama gildi um önnur ríki sem fá tekjur vegna náttúruauðlinda eða 

óafturkræft fjármagn annars staðar frá. 

4.2. Líkan Corden og Neary
5
 

Corden og Neary (1982) settu fram líkan af litlu hagkerfi sem er byggt á líkani Salter 

(1959). Þar er hagkerfinu skipt upp í þrjá mismunandi geira: útflutningsgeira sem er 

vaxandi, annan hefðbundinn útflutningsgeira og svo þriðja geira þar sem viðskipti 

eiga sér einungis stað heima fyrir, s.s. einhvers konar þjónustugeira. Í líkaninu er svo 

litið á hvaða áhrif mikill vöxtur í einum útflutningsgeiranum hefur á hina geirana 

miðað við mismunandi forsendur. Þ.e. hvaða áhrif sú kerfisbundna breyting hefur í 

opnu hagkerfi. Hér á eftir verður farið í gegnum líkan Corden og Neary (1982) og 

hvernig það virkar. 

Um er að ræða lítið opið hagkerfi þar sem þrjár vörur eru framleiddar í 

geirunum þremur og verð tveggja þeirra ræðst á heimsmarkaði. Þriðja varan er 

vernduð eða ekki hægt að flytja milli landa og ræðst verð hennar af framboði og 

eftirspurn á heimamarkaði. Hér eru vörurnar kallaður XE fyrir orku, XM fyrir 

framleiðslu og XS fyrir þjónustu. Allar vörurnar eru endanlegar söluvörur (e. final 

consumption only). Í líkaninu er byrjað á svokallaðri Hicks-hlutlausri tækniframför (e. 

Hicks-neutral) í orkugeiranum og áhrifin könnuð á geirana þrjá. Gefið er að líkanið er 

að raunvirði og lítur framhjá stjórn peningamála, einungis hlutfallsverð eru ákveðin og 

                                                 

5
 Kafli 4.2. er byggður á líkani Corden og Neary eins og það var sett fram í Booming Sector and De-

Industrialisation in a Small Open Economy (1982). 
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landsframleiðsla og útgjöld eru ávallt jöfn þannig að viðskipti eru hallalaus. Þá er 

engin bjögun (e. distortion) á vöru og þáttamarkaði, raunlaun eru fullkomlega 

sveigjanleg þannig að full atvinna er ávallt til staðar. Það verður slakað á þessum 

skilyrðum seinna í umfjölluninni. Til að byrja með notar hver geiri einn hreyfanlegan 

þátt sem er vinnuafl og einn sértækan (e. specific) sem er fjármagn og er fastur. Seinna 

er skoðað þegar báðir þættirnir eru hreyfanlegir. Meginviðfangsefni þessarar 

greiningar er aðgreining áhrifa vegna uppgangs í orkugeiranum en  áhrifunum er skipt 

í auðlindaáhrif og útgjaldaáhrif. Vöxtur í orkugeiranum eykur jaðarframleiðni 

hreyfanlegu þáttanna og dregur því til sín vinnuafl frá hinum geirunum sem hefur í för 

með sér aðlögun í hagkerfinu, t.d. með því að raungengið breytist. Þetta eru 

auðlindaáhrifin. Ef orkugeirinn notar tiltölulega fáa þætti sem hægt er að taka annars 

staðar frá í hagkerfinu þá eru þessi áhrif óveruleg og helstu áhrif uppgangsins koma þá 

frá útgjaldaáhrifunum. Hærri rauntekjur sem afleiðing uppgangsins leiðir til aukinna 

útgjalda til þjónustu sem hækkar verðið á þeim og leiðir til frekari aðlögunar í 

hagkerfinu.  

 

 

Mynd 4.1. Áhrif uppgangs á vinnumarkað. 

Heimild: Corden og Neary (1982). 

 

Áður en vöxtur á sér stað erum við stödd í punkti A á mynd 4.1. og í punkti a á mynd 

4.2. Heildarframboð vinnuafls er gefið sem lárétti ásinn OSOT á mynd 4.1. og vinnuafl 

í þjónustugeiranum er bilið frá OS á meðan vinnuafl í útflutningsgeirunum er bilið frá 

OT. Eftirspurn vinnuafls í hverjum geira er þá lækkandi fall af launum í hlutfalli við 

verð á framleiðslu þess geira. LM er vinnuaflseftirspurn fyrir framleiðslugeirann og LT 
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er vinnuaflseftirspurn fyrir framleiðslugeirann auk orkugeirans. LS er 

vinnuaflseftirspurn þjónustugeirans. Mynd 4.2. sýnir hvernig jafnvægi fæst á 

vörumarkaði sem ákvarðar hagkvæmni þjónustugeirans og þar með staðsetningu LS. 

Fyrir uppganginn er framleiðslujaðarinn línan TS þar sem jafnvægi er í punktinum a 

vegna þess að þar snertir línan hæstu mögulegu jafngildiskúrfuna (e. indifference 

curve). Byrjunarverð á þjónustu, eða raungengið, er þar með gefið með hallatölu 

sameiginlegu línunnar í punkti a.  

4.2.1. Áhrif uppgangs þegar fjármagn er ekki hreyfanlegt 

Byrjum á því að skoða hvaða áhrif tækniframfarir hafa á orkugeirann. Til að sjá 

auðlindaáhrifin skoðum við þetta í tveimur skrefum. Fyrst höldum við raungenginu 

föstu en leyfum því svo að breytast til að koma á jafnvægi á ný. Vinnuaflseftirspurn 

orkugeirans eykst í sama hlutfalli og tækniframfarirnar en tækniframfarirnar haga sér 

á sama hátt og ef um verðhækkun væri að ræða, eykur hagnað og eftirspurn eftir 

vinnuafli miðað við gefin laun. Við þetta hliðrast lína vinnuaflseftirspurnar frá LT að 

L
´
T og nýtt jafnvægi myndast í punkti B. Þessi áhrif sem hækka laun upp í w1 á föstu 

raungengi valda því að vinnuafl færist úr framleiðslu og þjónustugeiranum. Þetta 

hefur í för með sér af-iðnvæðingu þar sem atvinna í framleiðslugeiranum minnkar úr 

OTM í OTM´. Framleiðslujaðarinn hliðrast út að T´S og auðlindaráhrifin á raungengi 

eru því hreyfingin frá punkti a til punkts b. Færsla vinnuafls úr þjónustugeiranum 

leiðir til minni framleiðslu á þjónustu eins og sést með því að punktur b er til vinstri 

við punkt a. Þar sem við erum að horfa framhjá útgjaldaráhrifunum þá gerum við ráð 

fyrir því að tekjuteygni eftirspurnar eftir þjónustu er núll og neyslukúrfan er því 

lóðrétt í gegnum a og sker T´S í punkti j. Á upprunalega raungenginu leiða 

auðlindaáhrifin til umframeftirspurnar eftir þjónustu. Vegna þess verður að koma til 

raunhækkun á genginu og verð á þjónustu hækkar til að umframeftirspurnin hverfi, 

þannig fer eftirspurnin frá þjónustu og dregur úr högginu á framleiðslu á þjónustu sem 

kemur útaf auðlindaáhrifunum. Samanlagt fall í framleiðslu á þjónustu er aftur á móti 

varanlegt og á mynd 4.2. þarf þessi aðlögun að vera á einhverjum punkti á milli b og j. 

Heildarþjónusta verður því minni en í upprunalega jafnvæginu. 
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Mynd 4.2. Áhrif uppgangs á vörumarkað. 

Heimild: Corden og Neary (1982). 

 

Til að kanna útgjaldaáhrifin gerum við ráð fyrir að orkugeirinn notist ekki við neitt 

vinnuafl og því hefur uppgangurinn á upprunalega raungenginu engin áhrif í mynd 

4.1. Á mynd 4.2. hliðrast framleiðslujaðarinn lóðrétt upp og punktur b liggur þá beint 

fyrir ofan punkt a. Að því gefnu að eftirspurn eftir þjónustu aukist með tekjum þá mun 

eftirspurn á raungengi færast eftir neyslukúrfunni (On) sem sker T´S á punkti c. Hér 

verður umframeftirspurn eftir þjónustu og því þarf raungengið að hækka. Í þetta 

skiptið verður nýja jafnvægið á milli j og c þannig að heildarþjónusta eykst miðað við 

upprunalega jafnvægið. 

Sé litið á bæði áhrifin saman sést að þau leiða bæði til hækkunar á raungengi. Í 

punkti g er hærra hlutfallslegt verð á þjónustu en í punkti a. Auðlindaráhrifin leiða til 

minni heildarþjónustu en útgjaldaáhrifin auka þjónustu og það er ekki hægt að segja til 

um hvor áhrifin eru sterkari. Hvað varðar framleiðslugeirann þá minnkar vinnuafl í 

þeim geira og þar með framleiðsla. Þetta er vegna þess að vinnuaflseftirspurn 

þjónustugeirans hliðrast upp í L
´
S vegna verðhækkunar á þjónustu og lokajafnvægið er 

þá í punkti G. Laun hækka í w2 sem lækkar framleiðsluvinnuafl úr OTM í OTM´ og 

leiðir til óbeinnar af-iðnvæðingar sem skýrir fallið í OTM´´. Fyrra fallið er vegna 

auðlindaáhrifa á meðan hið seinna er vegna raungengishækkunar. Sú hækkun kemur 

til vegna minni framleiðslu á þjónustu vegna auðlindaáhrifa og aukinni eftirspurn eftir 

þjónustu vegna útgjaldaáhrifa. Þar sem vinnuafl í framleiðslugeiranum minnkar mun 

framleiðsla í honum einnig minnka. 
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Til að athuga áhrif uppgangsins á þáttatekjur lítum við fyrst á áhrif á 

rauntekjur. Auðlindaáhrifin leiða til minni framleiðslu á þjónustu sem er vegna 

launahækkunar, mældri í þjónustu. Þar sem laun mæld í flytjanlegum vörum hækka 

líka vegna auðlindaráhrifa hljóta raunlaun að hækka vegna auðlindaáhrifa. Á móti 

kemur að að útgjaldaáhrif leiða til aukinnar framleiðslu á þjónustu og því lækkunar á 

launum mældum í þjónustu. Þar sem laun mæld í flytjanlegum vörum hækka vegna 

útgjaldaáhrifa geta raunlaun annaðhvort hækkað eða lækkað eftir því hvor áhrifin eru 

sterkari. Raunlaunalækkun er líklegri eftir því sem útgjaldaáhrifin eru sterkari miðað 

við auðlindaáhrifin og því stærri hlut sem þjónusta hefur í neyslu launþegans. 

Hvað varðar tekjur hvers þáttar fyrir sig þá eru breytingar á þeim ákveðin 

mælistika á áhrif uppgangsins á arðsemi hvers þáttar. Það er ljóst að arðsemi í 

framleiðslugeiranum mun minnka. Arðsemi í þjónustugeiranum mun aukast ef það eru 

eingöngu útgjaldaáhrif en þegar auðlindaáhrifin eru tekin með þá getur hún líka 

minnkað. Þetta er vegna þess að hækkun launa í hlutfalli við verð á þjónustu sem 

kemur til vegna auðlindaáhrifa minnkar arðsemi í þjónustugeiranum og gæti gert það 

nógu mikið til að minnka arðsemi mælda í flytjanlegum vörum. En ef framleiðsla á 

þjónustu eykst þá mun arðsemi þjónustu miðað við allar aðrar vörur líka aukast. Í 

orkugeiranum mun arðsemi aukast vegna auðlindaáhrifanna en hún mun lækka vegna 

útgjaldaáhrifa. Þáttatekjur í orkugeiranum munu ekki hækka vegna útgjaldaáhrifa þar 

sem verð á orku er ákveðið á heimsmarkaði. Því er það mögulegt að hagnaður vegna 

uppgangsins dreifist á aðra þætti í það miklum mæli að eigendur sértækra þátta tapi í 

þeim geira þar sem uppgangurinn verður. 

Tekjur sértæka þáttarins í framleiðslugeiranum munu falla að nafnvirði þrátt 

fyrir að þær falli ekki endilega hlutfallslega miðað við tekjur annarra þátta. Það sem 

skiptir máli í þessu samhengi er hversu mikið vinnuafl þátturinn þarf í framleiðsluna. 

Ef t.d. framleiðslugeirinn er fjármagnsfrekari miðað við þjónustugeirann og 

auðlindaáhrifin yfirgnæfa útgjaldaáhrifin þá gæti uppgangur hækkað arðsemi í 

framleiðslu miðað við þjónustu. Ef framleiðslugeirinn er fjármagnsfrekari en 

orkugeirinn og útgjaldaáhrifin eru ráðandi þá er mögulegt að arðsemi í 

framleiðslugeiranum geti lækkað minna en í orkugeiranum sem uppgangurinn er í, þó 

ólíklegt sé. 

Það sem hefur verið fjallað um hér á undan skiptir máli í samhengi við það 

hvort að uppgangurinn leiði til af-iðnvæðingar. Það er ljóst að það mun gerast í þessu 

líkani ef um einhver útgjalda- eða auðlindaáhrif er að ræða. Arðsemi í 
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framleiðslugeiranum mun einnig lækka þegar hún er mæld í flytjanlegum vörum 

(þegar það er raungengishækkun) og ennþá meira ef hún er mæld í þjónustu. Þar að 

auki mun viðskiptajöfnuður í framleiðslugeiranum  rýrna þar sem framleiðsla minnkar 

á meðan eftirspurn heima fyrir eykst þegar um venjulegar vörur er að ræða (e. normal 

goods). En af-iðnvæðing í þeim skilningi að hlutfallsleg arðsemi minnki þarf ekki að 

eiga sér stað ef framleiðslugeirinn er fjármagnsfrekari í hlutfalli við hina geirana 

þannig að hann sé síður viðkvæmur fyrir launahækkunum. Það er hlutfallslegt virði en 

ekki nafnvirði af arðsemi sem ræður endurdreifingu þátta til miðlungs langs tíma. Þvi 

mætti búast við því að upprunalega höggið frá uppgangnum sem minnkar framleiðslu 

í framleiðslugeiranum muni í sumum tilfellum snúast við, frekar en að minnka enn 

frekar, þegar fjármagn fer að hreyfast á milli geira sem svar við mismuni í tekjum á 

milli geira, eins og skoðað verður hér á eftir.  

4.2.2. Hreyfanlegt fjármagn á milli framleiðslu og þjónustugeirans 

Þegar einn þáttur var hreyfanlegur þá var greiningin einungis til skamms tíma. Nú er 

hægt að líta til aðeins lengri tíma með því að gera ráð fyrir að framleiðslu- og 

þjónustugeirinn hafi aðgang að fjármagni frá sameiginlegum og hreyfanlegum sjóði. 

Eins og áður gerum við ráð fyrir að orkugeirinn noti sértækan þátt og deili vinnuafli 

með hinum geirunum. Til að greina þetta lítum við á framleiðslu- og þjónustugeirann 

sem litla útgáfu af Heckscher-Ohlin hagkerfi sem stendur frammi fyrir misjöfnu 

framboði af vinnuafli sem er jafnt heildarvinnuafli í hagkerfinu að frádregnu því sem 

er við störf í orkugeiranum. Þetta litla hagkerfi fullnægir öllum skilyrðum Stolper-

Samuelson kenningarinnar. Það er föst stærðarhagkvæmni og engin sérhæfing, því er 

sérstakt samband á milli jafnvægislauna og verði á þjónustu, sem er einungis háð 

tækninni í tveimur hreyfanlegu fjármagnsgeirunum og er því ósnert af uppganginum. 

 



40 

 

 

Mynd. 4.3. Áhrif uppgangs; hreyfanlegt fjármagn á milli framleiðslu og þjónustu. 

Heimild: Corden og Neary (1982). 

 

Samband jafnvægislauna og verði á þjónustu sést á vinstri hlið myndar 4.3. sem 

upphallandi kúrfa, sem endurspeglar forsenduna um að framleiðsla er fjármagnsfrek í 

hlutfalli við þjónustu. Á hægri hliðinni er framboð og eftirspurn eftir þjónustu sem ber 

að túlka sem heildarjafnvægiskúrfur en ekki hlutjafnvægiskúrfur. Framboðskúrfan er 

því útkoma endurdreifingu þátta milli framleiðslu- og þjónustugeirans og hreyfingu 

vinnuafls á milli þessara tveggja geira og orkugeirans þegar breyting verður á 

hlutfallslegu verði á þjónustu. Eftirspurnarkúrfan er fengin út frá þeirri forsendu að 

útgjöld eru ávallt jöfn tekjum þar sem tekjurnar eru ákveðnar með 

framleiðslumöguleikunum fyrir ákveðið verð. Fyrir uppganginn er jafnvægi í punktum 

A og F á mynd 4.3. 

Til að byrja með gerum við ráð fyrir að tekjuteygnin sé núll fyrir 

þjónustueftirspurn. Þetta eyðir út útgjaldaáhrifunum og því hreyfist eftirspurnarkúrfan 

á mynd 4.3. ekki. Á upprunalegu laununum þá eykur uppgangurinn eftirspurn 

orkugeirans eftir vinnuafli og minnkar því magnið sem er aðgengilegt fyrir hina tvo 

geirana. Þessi áhrif má skýra með kenningu Rybczynski. Á föstu verðlagi hækkar 

framleiðsla fjármagnsfrekra (e. capital intensive) vara og framleiðsla vinnuaflsfrekra 

(e. labour intensive) vara lækkar, sem sést á hliðrun á framboðskúrfunni á mynd 4.3. 

frá XS til XS´. Jafnvægi þjónustugeirans færist frá F til F´. Framleiðsla lækkar frá OG 

að O´G, laun hækka frá W0 til W1 og verð á þjónustu hækkar. Í þessu líkani gerist það 

að minni framleiðsla á þjónustu er bundin við að framleiðsla í framleiðslugeiranum 

aukist. Því hafa auðlindaáhrifin í för með sér iðnvæðing eykst. 
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Gerum nú ráð fyrir því að framleiðslugeirinn sé vinnuaflsfrekari en 

þjónustugeirinn. Þá hallar kúrfan sem er vinstra megin á mynd 4.3. niður á við þar 

sem hærra raunverð á þjónustu hefur í för með sér lægri raunlaun á meðan að hægra 

megin á myndinni hefur uppgangurinn í för með sér að framboðskúrfan hliðrast til 

hægri. Laun hækka sem afleiðing af auðlindaáhrifum en núna eykst framleiðsla á 

þjónustu og verð á þjónustu lækkar. Framleiðsla í framleiðslugeiranum lækkar og því 

verður af-iðnvæðing og raungengið fellur. 

Hvað varðar útgjaldaáhrifin þá hliðrast eftirspurnarkúrfan á mynd 4.3. frá DS 

til DS´ sem eykur framleiðslu og verð á þjónustu og þrengir að framleiðslu í 

framleiðslugeiranum sama hvernig hlutfallsleg notkun á þáttunum tveimur, vinnuafli 

og fjármagni, er í framleiðslu og þjónustugeiranum. Hærra verð á þjónustu er einungis 

tengt við hærri laun í þjónustugeiranum ef þjónustugeirinn er hlutfallslega 

vinnuaflsfrekari.  

 

Tafla 4.1. Auðlinda og útgjaldaáhrif; hreyfanlegt fjármagn á milli þjónustu og framleiðslugeirans. 

Heimild: Corden og Neary (1982). 

 

   Auðlindaáhrif   Útgjaldaáhrif 

 

 

Á heildina litið eru niðurstöðurnar þær, eins og sjá má í töflu 4.1. að þegar 

framleiðslugeirinn er fjármagnsfrekari eru breytingar í verði ótvíræðar eins og búast 

má við og verð hækkar. Breytingar á framleiðslu eru líka ljósar þegar 

framleiðslugeirinn eru vinnuaflsfrekari og framleiðsla þar minnkar. Í ákveðnum 

tilfellum kemur það fyrir að áhrifin tvenn vinna í sitt hvora áttina og möguleiki er á 

þrenns konar niðurstöðum sem ekki er alla jafna búist við. 

4.2.3. Hreyfanlegt fjármagn á milli geiranna þriggja 

Nú er fjármagn og vinnuafl hreyfanlegt á milli geiranna þriggja. Þessi forsenda gerir 

það að verkum að líkanið hreyfist á annan hátt. 



42 

 

 

Mynd. 4.4. Áhrif uppgangs á verð; hreyfanlegt fjármagn á milli geiranna þriggja. 

Heimild: Corden og Neary (1982). 

 

Eins og áður er föst stærðarhagkvæmni og vörurnar þrjár eru framleiddar fyrir og eftir 

uppganginn en nú sést staðarþátturinn (e. local price-factor), þ.e. eiginleiki 

verðjöfnunar (e. price equalisation property). Geirarnir eru jafn margir og innri 

ákveðið verð (e. endogenously determined prices) og því er verð ákveðið af tækni og 

verði á flytjanlegum vörum, óháð eiginleikum þáttanna og hegðun eftirspurnar. Þetta 

sést á mynd 4.4. Hver kúrfa er kúrfa einingarkostnaðar sem sýnir mismunandi blöndur 

þáttaverðs sem samsvara því að hagnaður sé enginn í umræddum geira. Fyrir 

uppganginn skerast línurnar í A sem er sá punktur sem markaðurinn hreinsar 

framboðið á ákveðnu verði í upprunalega jafnvæginu. Hallatala línunnar er jöfn 

hlutfalli vinnuafls og fjármagns í hverjum geira og er jafnvægið í A á stað þar sem 

framleiðslugeirinn er fjármagnsfrekari en þjónustugeirinn en minna en orkugeirinn.  

Upphafshögg uppgangsins í mynd 4.4. hliðrar einingarkostnaðarkúrfunni í 

orkugeiranum frá cE til cE´ þar sem geirinn getur nú borgað meira fyrir báða þættina 

auk þess að greiða eigin kostnað. Þar sem verð á framleiðslu og tæknistig í geiranum 

er fast þá hliðrast einingarkostnaðarkúrfan ekki og jafnvægið eftir uppganginn verður í 

punkti G, ljóst er að útvíkkun fjármagnsfreka geirans þrýstir niður raunlaunum. Þar 

sem þáttamarkaðsjafnvægi getur bara verið fyrir hendi ef einingarkostnaðarkúrfan fer 

líka í gegnum G þá þarf verð á þjónustu að lækka, það verður raungengislækkun og 

einingarkostnaður þjónustugeirans lækkar úr cs í cs´. 
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Tafla 4. 2. Áhrif uppgangs á verð og laun; hreyfanlegt fjármagn á milli geiranna þriggja. 

Heimild: Corden og Neary (1982). 

 

 

 

Hér verða engin útgjaldaáhrif, eins og sést í töflu 4.2. þar sem verð er ákveðið af 

aðstæðum á þáttamarkaði og breytingar á verði vegna uppgangsins eru óháðar 

tekjuteygni þjónustueftirspurnar. Átt verðbreytinga fer eftir auðlindaáhrifum og veltur 

á samanburði á vægi tveggja þátta. Á milli orku og framleiðslugeirans ákvarðast áhrif 

uppgangsins á þáttaverð. Verð á þjónustu ákvarðast á milli framleiðslu og 

þjónustugeirans, verð sem er nauðsynlegt til að koma til móts við nýtt verð á 

þáttunum. Um er að ræða fjögur mismunandi tilvik sem sjá má í töflu 4.2. Raunlaun 

hækka einungis ef framleiðslugeirinn er fjármagnsfrekari en orkugeirinn á meðan verð 

á þjónustu hækkar einungis ef framleiðslugeirinn er hæstur eða lægstur hvað varðar 

hlutfall vinnuafls og fjármagns af öllum þáttunum þremur.  

 

Mynd. 4.5. Áhrif uppgangs á þáttamarkað; hreyfanlegt fjármagn á milli geiranna þriggja. 

Heimild: Corden og Neary (1982). 

 

Þessi óljósu viðbrögð halda áfram þegar við skoðum áhrif uppgangs á framleiðslu í 

framleiðslugeiranum og óvissan er enn meiri þar sem útgjaldaáhrif hafa líka áhrif á 

framleiðslu auk auðlindaáhrifa. Mynd 4.5. sýnir þessi áhrif fyrir sömu skilyrði og í 

mynd 4.4. Hlutfall fjármagns og vinnuafls í framleiðslugeiranum er mitt á milli 
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fjármagnsfreka orkugeirans og vinnuaflsfreka þjónustugeirans. Myndin er af 

Edgeworth-Bowley framleiðslukassa sem sýnir heildarnotkun hagkerfisins af 

fjármagni og vinnuafli þar sem jafngildislínur þjónustu- og framleiðslugeirans eru 

mældar frá OS og OM. Jafnvægisframleiðsla fyrir þjónustu er á jafngildislínu II og 

þáttamarkaðsjafnvægið er til staðar þegar jafngildislínur orku og framleiðslugeirans í 

punkti A´eru með sama halla og og II í OE. Í upprunalega jafnvæginu er notkun á 

þáttunum í þjónustu, orku og framleiðslugeiranum því mæld með lengd OSOE, OEA´ 

og OMA´.  

Auðlindaráhrifin eru skoðuð eins og áður með því að halda verði á þjónustu 

föstu í upphafi. Við vitum frá mynd 4.4. að vegna forsendanna um hlutfallslega 

þáttanotkun geiranna þriggja að raunlaun lækka við uppganginn og hafa því í för með 

sér að fjármagni er skipt út fyrir vinnuafl í geirunum þremur. Ef framleiðsla 

þjónustugeirans heldur áfram í punkti OE þá mun breyting vegna minni 

fjármagnsnotkunar í orku og framleiðslugeiranum leiða til endurstaðsetningar á 

þáttunum á milli þessara tveggja geira, frá punkti A´ að punkti eins og B. Þetta myndi 

leiða til minni framleiðslu í framleiðslugeiranum. Ef það er einhver sveigjanleiki í 

tækni í þjónustugeiranum þá verður hann líka vinnuaflsfrekari og framleiðslan færist á 

II frá OE að t.d. D. Stig þáttanotkunar í framleiðslugeiranum minnkar enn frekar frá 

OMB að OMF og auðlindaáhrifin leiða til af-iðnvæðingar. 

Við þurfum að taka tillit til þess að framleiðsla á þjónustu mun að öllu jöfnu 

ekki vera jöfn því stigi sem svarar til jafngildislínunnar II. Þáttahlutfall  í 

framleiðslugeiranum eftir uppganginn verður að samsvara hallanum á línu OSD en 

umfang framleiðslunnar verður að vera nægt til að mæta eftirspurninni sem er 

væntanleg í nýja jafnvæginu. Þetta er háð því hvaða áhrif uppgangurinn hefur haft á 

verð á þjónustu og þjóðartekjur, auk forsendanna um hlutfall þáttanotkunnar sem eru í 

myndum 4.4. og 4.5. Eftirspurn og þar af leiðandi jafnvægisframleiðsla á þjónustu 

mun aukast þar sem hlutfallslegt verð þeirra lækkar og þjóðartekjur hækka. Ef við 

gerum ráð fyrir því að lokaframleiðsla á þjónustu er í H þá minnkar framleiðsla í 

framleiðslugeiranum í stig sem samsvarar vegalengdinni OMG´. 

Hér eru sex mismunandi uppsetningar mögulegar á hlutfallslegri þáttanotkun í 

þessu líkani og hægt er að skoða hinar fimm á sama hátt. Af þrennum áhrifum á 

framleiðslu í framleiðslugeiranum er það bara af-iðnvæðingin vegna 

auðlindaáhrifanna sem lækkar framleiðsluna í þeim geira í öllum tilvikum. Áhrifin 

auka tekjur af þættinum sem er mikið notaður í orkugeiranum miðað við í 
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framleiðslugeiranum og þvingar fram minni framleiðslugeira. Hvað hin tvenn áhrifin 

varðar er óljóst hvort eða ekki af-iðnvæðing á sér stað. Til að mynda verður breyting á 

eftirspurn eftir þjónustu vegna auðlindaáhrifa í gegnum verð á þjónustu. Höggið af 

þessum áhrifum fer eftir hlutfallslegri þáttanotkun geiranna þriggja því að það 

ákvarðar bæði átt verðbreytinga á þjónustu og meðfylgjandi breytingu á framleiðslu í 

framleiðslugeiranum. Þessi áhrif auka framleiðslu í framleiðslugeiranum ef og aðeins 

ef hlutfall fjármagns og vinnuafls í þjónustu liggur á milli hlutfalls hinna geiranna 

tveggja. Útgjaldaáhrifin auka venjulega framleiðslu á þjónustu en áhrifin á framleiðslu 

í framleiðslugeiranum fer eftir hlutfallslegri þáttanotkun og eykur framleiðsluna ef og 

aðeins ef hlutfall fjármagns og vinnuafls í orkugeiranum liggur á milli hlutfallanna í 

hinum geirunum.  

Ef þessar niðurstöður eru dregnar saman er ákveðin tilhneiging til af-

iðnvæðingar í líkaninu af tveimur ástæðum. Í fyrsta lagi minnkar framleiðsla alltaf í 

framleiðslugeiranum vegna auðlindaáhrifa og í öðru lagi vegna þess að sama hvaða 

mynstur er á hlutfallslegri þáttanotkun þá orka tvenn af þrennum áhrifum í sömu átt. Á 

móti kemur að í fjórum af sex mögulegum uppsetningum á hlutfallslegri þáttanotkun 

hafa annað hvort útgjaldáhrifin eða verðbreyting vegna auðlindaáhrifa þau áhrif að 

framleiðsla í framleiðslugeiranum eykst, og ekki er hægt að spá fyrir um raunverulega 

útkomu án þess að hafa gildi fyrir hendi. Það er því aðeins þegar hlutfall fjármagns og 

vinnuafls í framleiðslugeiranum er á milli hlutfallsins í orku og þjónustugeiranum að 

hægt er að telja fyrir víst að af-iðnvæðing sé örugg. 

4.3. Grænlenska módelið
6
 

Martin Paldam (1997) setti fram líkan af hagkerfi Grænlands sem hann byggði á líkani 

Corden og Neary (1982) sem útskýrt var hér á undan. Með því reynir Paldam að 

útskýra hvers vegna grænlenska hagkerfið virðist vera einstök blanda af hagkerfum 

Kúbu og Kúveit. Hagkerfi sem einkennist af hlutverki hins opinbera bæði hvað varðar 

opinbera þjónustu og framleiðslu. Jafnframt er þetta hagkerfi sem byggir stóran hluta 

á neyslu og framfærslu þegna sinna á greiðslum frá öðru landi eins og umfang þess 

hefur verið rakið í kafla 3.4. Greiðslur sem ætlað er að lyfta íbúunum upp á svipað 

kaupmáttarstig og íbúum í Danmörku þangað til að framleiðslubili á milli landanna 

hefur verið lokað. 

                                                 

6
 Kafli 4.3. er byggður á líkani Paldam eins og það var sett fram í Dutch Disease and Rent Seeking: The 

Greenland Model (1997). 
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Paldam (1997) lýsir hagvexti á Grænlandi með þeim hætti að umbreyting á sér 

stað þar sem nútímalegur geiri með mikla framleiðni tekur við af hinum hefðbundna 

geira með litla framleiðni. Þetta er vel þekkt ferli sem tekur lönd í kringum hundrað ár 

að fara í gegnum. Á meðan þessu stendur er hagkerfið tvískipt með mikilli 

félagshagfræðilegri (e. socio-economic) og pólitískri spennu. Mismunur á framleiðni 

er oft allt að fimmfaldur sem orsakar stórt tekjubil eða miklar tilfærslur. Á Grænlandi 

er hefðbundni geirinn í höndum veiðimanna og smáþorpa. Í mörgum löndum er 

tvískiptingin óljós vegna þess að hálfnútímalegur óformlegur geiri (e. semi-modern 

urban informal sector) er til staðar á þéttbýlum svæðum en lítið hefur verið um slíkt á 

Grænlandi. Þessi geiri spilar oft stórt hlutverk í nýsköpun og sem drifkraftur 

hagvaxtar. 

Umbreytingunni er lokið þegar hefðbundni geirinn er orðinn smávægilegur og 

nútímavæddur. Alla jafna fellur t.d. landbúnaður frá því að vera um 60% af 

landsframleiðslu í 2-5% og er með svipaða framleiðni og aðrir geirar. Þessi 

umbreyting sem á sér stað breytir fjölda hluta í samfélaginu eins og fæðingartíðni, 

meðalaldri, menningu og fleiru. En þessu fylgir kostnaður – til dæmis kostnaður við 

ójöfnuð meðan á breytingum stendur og kostnaður við breytingarnar sjálfar. Það getur 

verið erfitt að breyta lifnaðarháttum og sumir tapa á breytingunni og verða út undan í 

samfélaginu. Þá þarf að telja með að gamlir lifnaðarhættir hverfa. Líkt og fólk flutti úr 

sveitum í borgir hafa Grænlendingar breyst og farið úr gamla hefðbundna umhverfinu 

í hið nýja „venjulega“ umhverfi. Helsti kosturinn við breytinguna er auðvitað sá að 

gamla fátæktin heyrir sögunni til. 

Falið atvinnuleysi spilar stórt hlutverk í hefðbundna geiranum þar sem fólk 

hefur vinnu en framleiðir lítið miðað við hvað það myndi gera í nútímalega geiranum. 

Umbreytingin á sér stað þegar fólk flytur í borgirnar til að fá vinnu í nútímalega 

geiranum. Í falda og venjulega atvinnuleysinu felast vaxtarmöguleikar samfélagsins 

en þar geta líka skapast félagsleg vandamál. Þegar fólki sem er hluti af falda 

atvinnuleysinu er ýtt út úr hefðbundna geiranum og það flytur í borgirnar hraðar en 

störf í nútímalega geiranum skapast verða til félagsleg vandamál. Mun þægilegri 

umbreyting er þegar nútímalegi geirinn vex það hratt að hann tekur jafnharðan til sín 

fólk úr hefðbundna geiranum yfir í hin nýju störf. 

Danir sáu um flest nútímaleg störf árið 1945 á Grænlandi. Smátt og smátt 

tileinkuðu Grænlendingar sér þessa starfshætti og þekkingu og komu inn í mörg 

þessara starfa eins og búast mátti við. Til að mynda gekk það fljótt fyrir sig að fá 
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Grænlendinga til starfa við kennslu, iðnað, fiskveiðar og störf tengdri menningu. Aftur 

á móti gekk hægt að fá Grænlendinga til starfa við formleg vísindi (e. formal sciences) 

eins og t.d. hagfræði.  

Eftir að heimastjórn komst á árið 1979 á Grænlandi breyttist meðal annars 

búsetustefnan frá því að vera borgvæðingarstefna yfir í að vera landsbyggðarstefna þar 

sem reynt var að fresta þéttbýlismyndun með því að styðja við landsbyggðina á ýmsan 

hátt. Markmiðin voru annars vegar að hægja á flutningi úr sveitunum yfir í 

þéttbýliskjarna og hins vegar að gera hefðbundna geirann varanlegan til að viðhalda 

hinni gamalgrónu menningu. Fyrra markmiðið getur verið skynsamlegt að einhverju 

leyti til að koma í veg fyrir félagsleg vandamál sem gætu skapast við atvinnuleysi í 

þéttbýlinu. Aftur á móti mun seinna markmiðið á endanum skapa tvískipt samfélag 

þar sem hluti þjóðarinnar býr við lága framleiðni. 

Paldam (1997) spyr sig hvers vegna hagvöxtur á Grænlandi stöðvaðist í 

kringum 1990. Hagvöxtur þarf að koma einhvers staðar frá og þeir geirar sem höfðu 

verið að vaxa höfðu sína vaxtarmöguleika. Opinberi geirinn hafði verið kraftmikill en 

var orðinn alltof stór. Annar kraftmikill geiri var sjávarútvegur en sá geiri var ansi 

einhæfur. 80% af útflutningi kom frá rækjuveiðum sem voru meiri en talið var 

skynsamlegt auk þess sem verð fór lækkandi. Námugröftur var enginn í kringum 1990 

en hafði á 150 árum fram að því verið um 2% að meðaltali af vergri landsframleiðslu. 

En það sem er áhugavert er að hagvöxtur er venjulega hvað mestur á því stigi á 

umbreytingartímabilinu sem Grænland var á á níunda áratugnum. Nútímalegi geirinn 

er venjulega nógu stór til að taka við mörgum nýliðum og lág laun gera hann 

samkeppnishæfan alþjóðlega. Á sama tíma eru litlir frumkvöðlar í óformlega 

þéttbýlisgeiranum tilbúnir að stækka þegar þeir sjá hvernig það er gert. Afleiðingin er 

mikill hagvöxtur útaf breytingum í samsetningu hagkerfisins. Á Grænlandi stöðvaðist 

hagvöxtur á þessu tímabili sem gefur tilefni til þess að halda að einhverju sé ábótavant 

í hagkerfinu. 

4.3.1. Einkenni „grænlensku“ veikinnar 

Paldam (1997) telur atvinnuvegaskiptingu hagkerfisins á Grænlandi mjög bjagaða. 

Grænlenska hagkerfinu eins og öðrum hagkerfum er hægt að skipta upp í þrjá geira: 

frumvinnslugeira sem er oft að megninu til landbúnaður í öðrum hagkerfum en 

rækjuveiðar telja stærstan hluta á Grænlandi, opinbera geirann og svo afgangsgeira 

sem er það sem ekki fellur inn í hina tvo geirana, þ.e. ýmis framleiðsla á vörum og 
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þjónustu. Innan OECD er alla jafna lítill munur á milli hagkerfa hvað varðar hlutföll 

þessara geira. 

 

  Danmörk     Grænland 

 

 

Mynd 4.5. Atvinnuvegaskipting framleiðslu í Danmörku og Grænlandi. 

Heimild: Paldam (1997).  

 

Vinstri hliðin á mynd 4.5. sýnir hvernig uppbygging framleiðslu er í Danmörku sem er 

nokkuð svipað og í öðrum OECD löndum, fyrir utan að opinberi geirinn þar er um 5% 

stærri en í hinum löndunum. Á hægri hlið myndarinnar sést hvernig uppbygging 

framleiðslunnar er á Grænlandi. Þar er hlutur hins opinbera tvisvar sinnum stærri en 

hjá venjulegu OECD ríki. Álíka mynstur er ekki hægt að finna nema með því að líta til 

lítilla olíuríkja. Á Grænlandi voru útgjöld hins opinbera um 90% af vergri 

landsframleiðslu árið 1997 en hlutfallið lækkaði svo niður í 74% árið 2006 eins og 

sést á mynd 3.1. Þrátt fyrir þessa lækkun er hlutfall hins opinbera mun stærra en í 

flestum öðrum ríkjum. Vegna þessa er afgangsgeirinn mjög lítill og það er þar sem 

vöxtur þarf að eiga sér stað til að Grænland geti orðið „venjulegt“ ríkt land. 

4.3.2. Hollenska veikin og sjálfkrafa sósíalismi 

Greiðslur erlendis frá sem eru óafturkræfar hafa tvenns konar áhrif. Tilfærslan eykur 

neyslu og þannig velferð en hún breytir einnig hagkerfinu á hátt sem Paldam (1997) 

lýsir með breyttri útfærslu á líkani Corden og Neary (1982). Til að byrja með leyfir 

tilfærslan fólki að neyta meira en það framleiðir. Eftir að tilfærslan kemur verður 

ávallt þrýstingur á meiri neyslu því að fólk neytir eins og það getur. Til að neysla geti 

aukist þurfa laun að vera samsvarandi há og verða því hærri en framleiðni. Þar af 



49 

 

leiðandi verður vinnuaflskostnaður á hverja einingu mun hærri á Grænlandi en í 

öðrum löndum. 

Til að skoða áhrif styrksins betur skiptir Paldam (1997) hagkerfinu í tvo geira, 

K-geira sem framleiðir vörur og þjónustu sem keppa á heimsmarkaði og B-geira sem 

er verndaður gagnvart erlendri samkeppni vegna náttúrlegra ástæðna eða vegna 

viðskiptahindrana. Ytri samkeppnishæfni í líkaninu er skilgreind sem kostnaður á 

hverja einingu í K-geiranum í hlutfalli við einingarkostnað erlendis. Helsti hluti 

kostnaðarins er vinnuaflskostnaður á einingu. Greiðslurnar erlendis frá hafa því tvenns 

konar neikvæð áhrif. Í fyrsta lagi hátt innlent verðlag, þ.e. raungengið breytist, og í 

öðru lagi verður samkeppnishæfni minni og það verður erfitt að reka fyrirtæki í K-

geiranum. Afleiðing verður lítill K-geiri fyrir utan í iðnaði þar sem auðlindarenta er 

nægjanlega mikil, eins og t.d. í rækjuveiðum. Þetta útskýrir því hvers vegna 

afgangsgeirinn er svona lítill á Grænlandi og hvers vegna það er enginn óformlegur 

þéttbýlisgeiri til staðar. 

Greiðslurnar hafa víðtækari áhrif og það þarf að taka tillit til þess að þær renna 

til opinbera geirans sem þýðir að ríkið er auðugt áður en það byrjar að skattleggja íbúa 

og fyrirtæki. Þetta hefur þrenns konar afleiðingar. Fyrir það fyrsta getur ríkið skapað 

atvinnu sem ekki er til staðar vegna hollensku veikinnar með því að hafa stóran B-

geira og með því að stofna fyrirtæki í eigu hins opinbera. Þá þarf ríkið ekki að safna 

sköttum eins og annars væri og leggur því minni áherslu á innheimtu skatta. Stjórn á 

útgjöldum verður minni auk þess sem ríkið getur tekið vægt á þeim sem ekki greiða 

gjöld til ríkisins. Að lokum er einnig ljóst að töluverður aukakostnaður verður í 

fjárhagsáætlunum ríkisins, má þar t.d. nefna að kostnaður við stjórnun og umsýslu var 

8% á Grænlandi af vergri landsframleiðslu árið 1997 miðað við 2% í flestum þróuðum 

ríkjum. 

Fyrirtæki í ríkiseigu starfa án þess aga sem felst í því að starfa á frjálsum 

markaði og í löndum sem þjást af hollensku veikinni mun auðugt ríkisvald 

óhjákvæmilega stjórna og eiga stærri hluta af hagkerfinu á endanum en í öðrum 

löndum. Þetta leiðir af sér svo kallaðan sjálfkrafa sósíalisma. Sjálfkrafa sósíalismi er 

þegar eignarhald framleiðslunnar færist í hendur hins opinbera án þess að raunveruleg 

sósíalísk stefna sé fyrir hendi. Þessi gangvirki eru afleiðing kerfis sem er ætlað að 

hjálpa til, sem það gerir að vissu leyti líka, en býr á sama tíma til vandamál fyrir 

hagkerfið. Það er þetta sama kerfi sem hækkar laun umfram framleiðni en ekki 

„óábyrg“ verkalýðsfélög eða pólitíkusar. Ef ríkið er nógu ríkt og nógu rammt kveður 
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að hollensku veikinni þarf ekki að vera sósíalísk stefna fyrir hendi því hún kemur af 

sjálfu sér. Á mynd 4.5. sést hlutur einkareksturs, opinbers fyrirtækjareksturs og 

opinberrar þjónustu af landsframleiðslu í Danmörku og Grænlandi.  

 

Danmörk     Grænland 

 

 

Mynd 4.5. Framleiðsla miðað við eignarhald. 

Heimild: Paldam (1997). 

 

Myndin fyrir Danmörku er áþekk þeim sem þekkist í mörgum öðrum ríkum löndum 

(til dæmis innan OECD). Ef litið er til landa á borð við Frakkland og Ítalíu er hlutfall 

opinbera þjónustugeirans minna en í Danmörku, opinberi fyrirtækjageirinn er stærri en 

hlutfall einkageirans er svipað og í Danmörku. Sé hins vegar litið til Grænlands sést 

hvað hlutur hins opinbera er miklu stærri en í Danmörku, bæði hvað varðar fyriræki 

hins opinbera og opinbera þjónustu. Einkageirinn er mjög lítill miðað við í Danmörku 

og er meira að segja minni en t.d. í Víetnam og í Kína. Það er ekki nema í löndum á 

borð við Norður-Kóreu og Kúbu sem hægt er að finna sambærilegt fyrirkomulag. 

Á Grænlandi er stór hluti fyrirtækjaeigenda Danir og ef þeir væru teknir út úr 

myndinni þá væri hún ennþá öfgafyllri. Fáir Grænlendingar hafa náð að gera sig 

gildandi á þessu sviði. Það má velta því fyrir sér hverjar ástæðurnar séu og dregur 

Paldam (1997) fram þrjár sem hann telur mikilvægar. Í fyrsta lagi var engin 

viðskiptahefð í hinni gömlu menningu inúíta, viðskipti heyrðu í raun til algjörra 

undantekninga. Í annan stað þá voru dönsku nýlenduherrarnir ekki viðskiptamenn 

heldur opinberir embættismenn og þeir bjuggu til landsföðurlegt stjórnkerfi til að sjá 

um þá innfæddu. Stjórnkerfið var því ekki hannað til að vera hluti af skilvirku 

hagkerfi heldur til að annast inúítana og aðstoða þá við sín vandamál. Í þriðja lagi 
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segir hann kerfið drepa niður alla nýsköpun og vaxtarsprota hagvaxtar og því sé 

innlend frumkvöðlastarfsemi ekki til staðar. Þetta er meðal annars vegna þess að það 

er erfitt fyrir lítil fyrirtæki að keppa í geirum þar sem ríkisrekin fyrirtæki eru til staðar.  
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5. Framtíð Grænlands 

Eins og áður hefur verið fjallað um þá er og hefur þeirri stefnu verið fylgt að greiðslur 

frá Dönum eigi að brúa bilið á milli kaupmáttar á Grænlandi og í Danmörku þangað til 

grænlenska hagkerfið hefur náð því danska. Þrátt fyrir að greiðslurnar hafi verið við 

lýði í meira en hálfa öld þá hafa þær ávallt verið hugsaðar tímabundnar, þ.e. að jafnan 

hefur verið gert ráð fyrir því að á einhverjum tímapunkti verði Grænlendingar orðnir 

efnahagslega sjálfstæðir. En hvaða möguleikar eru í stöðunni? Það er hægt að ímynda 

sér að hagvöxtur verði lítill í framtíðinni og að Danir haldi áfram að senda styrki til 

Grænlands. Eða að grænlenska hagkerfið vaxi nógu hratt til að brúa bilið á milli þess 

og danska hagkerfisins. En samkvæmt lögum er það ekki nóg til þess að greiðslurnar 

séu stöðvaðar, þær eru nefnilega verðtryggðar, þ.e. bundnar við launa og 

verðlagsþróun. Greiðslurnar lækka eingöngu að raungildi ef um tekjur frá námugrefti, 

olíuvinnslu eða sambærilegri starfsemi er að ræða. Þar að auki er tekið fram að ef 

greiðslurnar lækka niður í núll þá skulu sjálfstjórn Grænlands og danska ríkisstjórnin 

setjast til samninga varðandi varðandi endurupptöku á slíkum greiðslum (Lov om 

Grønlands Selvstyre nr. 473/2009). 

Ef við gerum ráð fyrir því að á næstu árum verði stefnan sú að minnka bilið á 

milli Grænlands og Danmerkur og að sú stefna sé raunhæf þá þurfum við að skoða 

hvaða þættir hagkerfisins geti vaxið. Það er, hvaða hlutar grænlenska hagkerfisins 

skeri sig úr miðað við önnur lönd og hvar svigrúmið sé til hagvaxtar í hagkerfinu. Að 

því loknu verður litið á samhengi slíkra vaxtarmöguleika og efnahagslegs sjálfstæðis. 

Það þarf að líta til þess hvernig Grænlendingar muni nýta sér auknar tekjur sem koma 

til vegna hagvaxtar. Verða þær notaðar til að auka kaupmátt eða til að minnka 

greiðslurnar erlendis frá? Greiðslurnar hafa lítið lækkað í hlutfalli við 

landsframleiðslu undanfarna tvo áratugi. Ef koma á efnahagslegu sjálfstæði á 

Grænlandi þarf sú þróun að breytast. 

5.1. Vaxtarmöguleikar í grænlenskum atvinnugreinum 

Til að byrja með má spyrja sig hvernig aðstæður á Grænlandi eru öðruvísi en í þeim 

ríku löndum sem Grænlendingar vilja miða sig við. Eins og áður hefur verið nefnt eru 

opinber útgjöld mjög há á Grænlandi. Á sama tíma eru skattar og gjöld tiltölulega lág 

og nema um einum þriðja af framleiðslunni á meðan hlutfallið er nær helmingi í 

mörgum öðrum löndum í kring. Menntunarstig á Grænlandi er lágt sem þýðir að það 
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eru fáir í störfum í atvinnustarfsemi með mikla framleiðni. Einkageirinn er mjög lítill 

á Grænlandi og opinberi geirinn að sama skapi mjög stór ólíkt flestum ríkum löndum 

heimsins. Tekjudreifing er frekar ójöfn á Grænlandi sem er meðal annars afleiðing 

þess að það eru fáir vel menntaðir á Grænlandi, framleiðni er lág og launin líka 

tiltölulega lág. Að því sögðu búa Grænlendingar við ýmsan aukakostnað vegna legu 

landsins og strjálbýlis (NIRAS, 2010). 

5.1.1. Námuvinnsla og álver 

Námuvinnsla á Grænlandi nær allt aftur til átjándu aldar þegar þýskir námuverkamenn 

voru ráðnir til vinnu í kolanámum. Síðan þá hafa kopar, blý, zink og fleiri málmar 

verið unnir úr jarðveginum á Grænlandi. Það er því hvorki ný né óraunhæf hugmynd 

að námugröftur geti átt þátt í að stuðla að hagvexti í framtíðinni. Eftir að námugröftur 

lá mestmegnis niðri í meira en áratug frá því að Maarmoriliknámunni var lokað 1990 

hafa væntingar um námuvinnslu aukist að undanförnu. Ólívínvinnsla hófst í Maniitsoq 

árið 2005 og er talið að þar geti vinnsla verið í allt að 100 ár. Vonir standa til að 

vinnsla í gullnámu á Suður-Grænlandi hefjist að nýju í ár og þar að auki eru 

Grænlendingar vongóðir um að fleiri námur geti verið opnaðar til lengri tíma litið. Við 

Maniitsoqnámuna starfa um 30 manns og gullnáman á Suður-Grænlandi býr til vinnu 

fyrir um 60-100 starfsmenn. Aðrar námur á borð við demants- og járnnámur sem 

hugsaðar eru til lengri tíma eru taldar geta búið til störf fyrir allt að 1500 manns og eru 

þá afleidd störf ekki talin með. Ef öll þessi verkefni koma til sögunnar er það talið 

geta bætt stöðu ríkissjóðs um 300-500 milljónir danskra króna sem gera um 7-12% af 

greiðslunum sem Grænlendingar fá frá Dönum (NIRAS, 2010). 

Í dag er verið að íhuga að setja upp álver á vegum Alcoa í Maniitsoq. 

Grænlendingar gera sér vonir um að þetta myndi skapa um 3300 störf á meðan 

byggingu stendur á álverinu og virkjuninni sem myndi sjá álverinu fyrir rafmagni. Að 

því loknu væru störf fyrir um 1100 manns í álverinu, virkjuninni og í öðrum 

afleiddum störfum. Til að gera sér grein fyrir umfangi þessa verkefnis væru 

Grænlendingar að tvöfalda kolefnislosun sína með álverinu auk þess sem 1100 störf 

eru tæp 4% af núverandi fjölda ársverka á Grænlandi (Departementet for Finanser. 

2010). 

5.1.2. Sjávarútvegur 

Sjávarútvegurinn er ein mikilvægasta tekjulind Grænlendinga í dag. Árið 2007 var 

útflutningur á sjávarafurðum um 80% af öllum útflutningi Grænlendinga, þar af voru 
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rækjur stærsta einstaka útflutningsafurðin og taldi um 60% af heildarútflutningi. 

(NIRAS. 2010.) Engu að síður er margt í sjávarútveginum sem mætti betur fara. 

Skipakostur gæti verið betri og hagkvæmari fyrir þær veiðar sem stundaðar eru og það 

er óhagkvæmni á ýmsum sviðum í framleiðslu og veiðum. Rækjuvinnsla á landi er að 

mörgu leyti mjög óhagkvæm og stendur ekki undir sér. Þetta kemur meðal annars til 

vegna þess að það er löndunarskylda þegar um rækjustrandveiðar er að ræða. Þá er 

fiskveiðistjórnunarkerfið í skoðun vegna vandamála við stjórn auðlindanna, afkoma 

fyrirtækja er oft neikvæð, bæði á sjó og landi. Ýmis skilyrði á borð við 

löndunarskyldu gera fyrirtækjunum erfitt fyrir og þau ná ekki að reka sig á eins og 

hagkvæman hátt og þau ættu að geta gert. Það er því töluvert svigrúm til hagræðingar 

í greininni (Departementet for Finanser, 2010). 

Það er ómögulegt að spá fyrir um stærð stofna eða verðs á mismunandi 

afurðum í framtíðinni en stærri stofnar og hækkandi verð á sjávarafurðum myndu að 

sjálfsögðu koma sér vel fyrir Grænland. En það er einmitt vandamál hversu háðir 

Grænlendingar eru þessum tiltekna atvinnuvegi. Breytingar á verði og stofnstærðum 

geta slegið út í miklum breytingum á verðmæti útflutnings Grænlendinga. Helstu 

væntingar sem hægt er að gera til sjávarútvegsins er aukin hagkvæmni sem ætti að 

koma sér vel að mörgu leyti. Aukin hagkvæmni mun losa um vinnuafl sem getur hafið 

störf í annarri starfsemi auk þess sem aukin hagkvæmni mun auka hagnað í 

sjávarútvegi. 

5.1.3. Einkageirinn og hið opinbera 

Það er ljóst að einkageirinn er sá geiri sem ætti að geta vaxið hvað mest og hraðast á 

Grænlandi. Vandamálið er hins vegar sumpart hið opinbera því það á og rekur mörg 

fyrirtæki í mörgum ólíkum geirum. Þetta getur verið dýrt – á síðasta ári þurfti ríkið til 

dæmis að leggja útflutningsfyrirtækinu Royal Greenland
7
 til 250 milljónir danskar í 

eigið fé auk þess að veita því lán upp á aðrar 250 milljónir. Þess utan þurfti ríkið að 

leggja selskinnsútflutningsfyrirtækinu Great Greenland til eigið fé þar sem það lenti í 

miklum vandræðum á árinu. Allur innflutningur á selaafurðum var bannaður í 

Evrópusambandslöndunum og því hvarf stór hluti markaðar fyrirtækisins sem nú situr 

uppi með stóran lager og erfiðan rekstur. Til viðbótar við þetta þurfti ríkið að leggja fé 

til ýmissar framleiðslustarfsemi á landsbyggðinni (Departementet for Finanser, 2010). 

                                                 

7
 Þetta fyrirtæki hét upphaflega Hið konunglega grænlenska viðskiptafélag (d. Den Kongelige 

grønlandske handel), sem fjallað var um í kafla 2.4. 
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Það er mikil fjárhagsleg áhætta fyrir ríkið að eiga og stjórna mikið af 

fyrirtækjum þrátt fyrir að þau séu í einokunarstöðu. Mikill fjöldi þeirra fyrirtækja sem 

starfa á Grænlandi eru í raun í eigu hins opinbera, sum þeirra í samkeppni við önnur 

fyrirtæki en mörg í einokunarstöðu á meðan enn önnur starfa í útflutningi og eru því í 

samkeppni á heimsmarkaði. Til að geta stækkað einkageirann og aukið hagvöxt þarf 

að einkavæða og hleypa markaðsöflum inn í hagkerfið. Grænlendingar þurfa að læra 

að reka venjuleg fyrirtæki ef þeir vilja sjálfbært efnahagslíf og sjá um það án afskipta 

frá Kaupmannahöfn. 

5.1.4. Ferðamennska 

Grænland býður upp á einstaka náttúru, fjölbreytt dýralíf og landslag sem á fáa sína 

líka. Það eru því miklir möguleikar fyrir hendi í grænlenskri ferðaþjónustu. En 

ferðaþjónustan þarf líka að glíma við nokkur vandamál. Verðlag á Grænlandi er mjög 

hátt í alþjóðlegum samanburði, sem dregur úr heimsóknum. Það er tiltölulega lítið um 

að vera á Grænlandi auk þess sem er erfitt að komast nærri þeim stóru og tignarlegu 

dýrum sem eru á svæðinu (Paldam, 1994). Þá er helsta ferðatímabilið stutt og það eru 

að miklu leyti Danir sem bæði starfa við ferðaþjónustuna og sem sækja landið heim 

(Paldam, 1997). En það hefur orðið jákvæð þróun á undanförnum árum. Á miðjum 

tíunda áratugnum voru ferðamenn um 5.000-7.000 á hverju ári en þeim hefur fjölgað 

jafnt og þétt og voru orðnir um 38.000 árið 2008. Skemmtiferðaskip eru byrjuð að 

venja komur sínar til Grænlands auk þess sem fleiri ferðamenn koma með flugi 

(Greenland Tourism & Business Council og Statistics Greenland, 2010). 

Grænlendingar hafa lengi haft augastað á því að útvíkka ferðaþjónustuna á 

svæðinu og gera sér grein fyrir þeim vanda sem við er að etja. Aðstaða fyrir 

ferðamenn virðist batna með árunum en slíkt getur tekið langan tíma þar sem það er 

erfitt að fjárfesta í byggingum og öðru áður en ferðamenn koma, en ferðamenn koma 

heldur ekki fyrr en aðstaðan er fyrir hendi. Grænlendingar binda vonir við að 

ferðamannastraumurinn haldi áfram auk þess sem þeir telja sig geta fært út kvíarnar 

t.d. með því að bjóða ferðamönnum upp á að veiða dýr á borð við hreindýr, 

moskusuxa og jafnvel ísbirni gegn gjaldi (Departementet for Finanser. 2010). Það eru 

því miklir vaxtarmöguleikar í þessum geira en Grænlendingar þurfa að marka sér 

stefnu sem fylgt er eftir til að þetta gangi upp. Það þarf að auka menntun og kunnáttu 

Grænlendinga í greininni til að hún geti haldið áfram að vaxa og þannig að 
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Grænlendingar geti þróað hana í þá átt sem þeir sjálfir vilja (Grønlands 

Erhvervsudviklingsråd, 2007). 

5.1.5. Olía og gas 

Það er oft litið til olíu- og gasframleiðslu sem hugsanlegrar lyftistangar fyrir 

grænlenska efnahagslífið. Slíkur draumur hefur verið lengi við lýði. Rannsóknir 

byrjuðu fyrst í kringum 1970 og fyrstu tilraunaholurnar voru boraðar 1976. 

(Råstofdirektoratet - Olieafdelingen, 2005.) Síðan hafa fleiri rannsóknir verið gerðar 

og það á að hefja tilraunaboranir á þessu ári sem verður í fyrsta skipti síðan um 

aldamótin síðustu sem það er gert. Á ný binda Grænlendingar því vonir við að þeir 

verði olíuríki en gera sér jafnframt grein fyrir því að líkurnar á að finna olíu eru minni 

en meiri. Þar að auki munu líða mörg ár áður en Grænlendingar geta notið olíuauðsins 

ef olía finnst. (Departementet for Finanser, 2010). Til dæmis er reiknað með því að 

það taki allavega 5-10 ár eftir að rannsóknarboranir eru gerðar áður framkvæmdir geta 

hafist, það er að segja ef rannsóknarboranir skila jákvæðri niðurstöðu 

(Råstofdirektoratet, 2009). 

Það sem er áhugavert við mögulega olíu- og gasvinnslu er hve áhrifin á 

samfélagið yrðu mikil. Slík vinnsla gæti skapað ríkinu margfaldar tekjur á við aðra 

geira. Talið er að tekjur frá olíuvinnslu gætu verið nægjanlega miklar til að skapa 

grundvöll fyrir efnahagslegt sjálfstæði (NIRAS, 2010). En það má spyrja sig í hvaða 

stöðu Grænlendingar standa ef þeir finna olíu og tekjurnar af henni koma einfaldlega í 

staðinn fyrir greiðslurnar frá Dönum? Þá væri neysla landsmanna fjármögnuð af 

olíuvinnslunni í staðinn fyrir að vera fjármögnuð af Dönum. Breytingar á olíuverði 

myndu hafa gríðarleg áhrif á hagkerfið auk þess sem það væri í raun verið að skipta út 

einni tegund af hollenskri veiki fyrir aðra. Í staðinn fyrir þá sérstöku veiki sem hefur 

skapast vegna greiðslna frá Dönum þá gætu Grænlendingar verið að skapa hagkerfi 

sem þjáist af hefðbundnari útgáfu af hollensku veikinni. Annar iðnaður myndi ennþá 

vera í slæmri samkeppnisstöðu og ríkið gæti haldið sig við sömu útgjalda- og 

skattastefnu sem er til staðar í dag. 

Það vekur ekki furðu að Grænlendingar séu spenntir fyrir olíuvinnslu enda sjá 

þeir hana sem mögulega leið til að geta staðið á eigin fótum. Ef af þessu verður þá 

þarf að fara skynsamlega með tekjurnar og reyna að sjá til þess að hagkerfið verði 

ekki of háð olíuvinnslu. Olían er óendurnýjanleg auðlind og því er ekki ljóst hversu 

lengi og hversu miklar tekjurnar yrðu, gangi þetta eftir. 
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5.2. Sjálfstæði í sjónmáli? 

Alveg síðan að Danir byrjuðu að senda fé til Grænlands á sjötta áratug síðustu aldar 

hefur takmarkið verið að lyfta Grænlandi upp á þann efnahagslega stall að geta staðið 

undir sér. Það hefur ekki ennþá tekist og það virðist enn nokkuð langt í land. Opinberi 

geirinn er of stór, einkageirinn of lítill og atvinnulífið of einhæft. Greiðslurnar frá 

Dönum eru bilið sem þarf að brúa til að Grænlendingar geti talist efnahagslega 

sjálfstæðir.  

Það má hugsa sér aðstæður þar sem Danir einfaldlega hætta að vilja að borga 

eða að Grænlendingar myndu neita styrknum. Þetta er vissulega ólíklegt í náinni 

framtíð en væri engu að síður ein leið til að gera landið efnahagslega sjálfstætt. Að 

hætta öllum greiðslum strax í dag væri erfið lausn fyrir alla aðila. Aðlögun tæki 

langan tíma, sem og að þróa skilvirkt hagkerfi. En ef ekkert breytist hvað varðar 

efnahagslega framtíð Grænlands og Danir eru ennþá að borga eftir nokkra áratugi þá 

gæti farið að bóla á óþolinmæði hjá dönskum skattborgurum sem þurfa að greiða þessi 

útgjöld (Paldam, 1994). 

Ein aðferð við að koma á efnahagslegu sjálfstæði á Grænlandi væri að 

Grænlendingar og Danir myndu gera með sér samkomulag um að lækka greiðslurnar 

jafnt og þétt á næstu árum. Í stað þess að þær haldi gildi sínu þá væri hægt að lækka 

greiðslurnar um nokkur prósentustig á hverju ári að raunvirði og þannig minnka vægi 

þessara greiðslna í hinu grænlenska hagkerfi. Hið opinbera á Grænlandi þyrfti þá 

annaðhvort að minnka við sig eða að fá tekjur annars staðar frá til að bæta upp 

tekjumissinn. Hingað til virðist lausnin hafa verið fólgin í því að láta hið opinbera 

vaxa hægar en aðra geira en það er spurning hvort að það þurfi ekki að hugsa hlutina 

upp á nýtt. Með þessu væri hægt að flýta fyrir efnahagslegu sjálfstæði án þess að taka 

allan skellinn í einu en einnig án þess að láta aðlögunarferlið taka alltof langan tíma.  

Í ljósi þess að rannsóknir vegna mögulegrar olíu hafa staðið yfir síðan um 

1970 ætti enginn að gera sérstaklega ráð fyrir að olía finnist í bráð og leysi þau 

vandamál sem Grænlendingar standa frammi fyrir í dag. Námuvinnsla mun ekki ein 

og sér gefa af sér nægjanlegar tekjur til að leysa allan vandann né heldur aðrar 

einstaka atvinnugreinar tekjumöguleikar flestra greina eru ekki af slíkri stærðargráðu. 

En það er kannski kjarni málsins. Vöxtur í ferðaþjónusta, námuvinnslu, sjávarútvegi 

og öðrum greinum mun gera sitt og bæta bæði lífskjör almennings og efnahagsstöðu 

ríkisins. En það er ekki nóg að líta til þessara atvinnugreina. Það þarf að líta til 

hagkerfisins í heild og huga að þeim grundvallarvandamálum sem í því eru. Ríkið þarf 
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að einbeita sér að minnka hlut sinn í hagkerfinu og reyna að skapa góðar 

starfsaðstæður fyrir öll þau fyrirtæki sem geta hugsað sér að starfa á Grænlandi 

(NIRAS, 2010). 
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6. Niðurstöður 

Fjallað hefur verið um hvernig hagkerfi Grænlands hefur myndast út frá sögulegu 

samhengi auk þess sem skoðuð hefur verið þróun ýmissa hagstærða. Saga Grænlands 

er saga erfiðra lífsskilyrðra þar sem margur hefur þurft að játa sig sigraðan í keppni 

við náttúruna á Grænlandi. Sá hópur sem í dag er meginuppistaða grænlensks 

samfélags er afsprengi menningu sem byggði á sjálfsþurftarbúskap með sel- og 

hvalveiðum. Nýlendutíminn hófst á Grænlandi 1721 með komu Hans Egede frá 

Danmörku. 1776 hófst svo skipulögð einokunarverslun með tilkomu hins konunglega 

grænlenska viðskiptafélags en fram að því hafði verslun verið stopul og 

tilviljanakennd. Sjálfsþurftarbúskapur Grænlendinga hélt engu að síður áfram og 

lagðist í raun ekki af fyrr en snemma á tuttugustu öld þegar selveiðar minnkuðu mikið 

og fiskveiðar tóku við. Í staðinn fyrir að verslun færi einungis fram með lúxusvörur 

hafði nú myndast markaður fyrir verslun og viðskipti með flest það sem íbúar þurftu. 

Þetta gerði það að verkum að grundvöllurinn fyrir sjálfsþurftarbúskap hvarf. 

Seinni heimsstyrjöldin markaði tímamót fyrir Grænlendinga því nú opnaðist 

landið fyrir viðskipti við Bandaríkin og Kanada auk þess sem vera Bandaríkjahers 

hafði í för með sér mikla fjárfestingu á Grænlandi. Að stríði loknu tók við 

endurskoðun á málefnum Grænlands, einokun var aflétt 1950 og 1953 var 

nýlendustaða Grænlands afnumin og landið formlega gert að sýslu í Danmörku. Við 

þetta var sú stefna tekin að íbúar Grænlands ættu að búa við sömu skilyrði og íbúar 

annars staðar í Danmörku. Mikið fjármagn streymdi frá Danmörku til Grænlands og 

hagvöxtur var gríðarlega mikill fram til 1980. Innstreymi fjármagns hafði skapað 

sérstaka grænlenska útgáfu af hollensku veikinni. Hið opinbera var orðið gríðarlega 

stórt og umfangsmikið og einkaframtakið lítið sem ekkert. Hollenska veikin var 

afleiðing mikils innstreymis fjármagns erlendis frá og hafði hún í för með sér 

atvinnuvegaskiptingu þar sem hið opinbera varð allsráðandi. 

Staðan í dag er ekki ólík því sem hún var fyrir þrjátíu árum. Hið opinbera á 

Grænlandi er ennþá gríðarlega umfangsmikið og Danir senda ennþá greiðslur til 

Grænlands sem í dag nema um 40% af vergri landsframleiðslu á Grænlandi. Stefnt er 

að efnahagslegu sjálfstæði í framtíðinni en til þess að það geti orðið þarf margt að 

koma til. Grænlendingar þurfa að slíta sig frá dönsku greiðslunum auk þess að ná fram 

umtalsverðum breytingum á öðrum þáttum hagkerfisins. Talsvert svigrúm er til vaxtar 
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í greinum á borð við ferðaþjónustu, námuvinnslu og í einkageiranum í heild sinni. Þar 

að auki er hægt að koma á talsverðri hagræðingu í sjávarútvegi og hjá hinu opinbera.  

Að finna olíu er ekki eina lausn Grænlands til að koma á efnahagslegu 

sjálfstæði að mati höfundar. Slíkt mynda skapa önnur vandamál og Grænlendingar 

þyrftu þá að glíma við breytta (raunar nokkuð hefðbundna) útgáfu af hollensku 

veikinni. Það sem skiptir máli er að Grænlendingar marki sér trúverðuga stefnu til 

efnahagslegs sjálfstæðis. Í slíkri stefnu þarf að vera skýrt með hvaða hætti eigi að 

segja skilið við greiðslur frá Danmörku og hvernig skuli staðið að því að þróa 

hagkvæmt og fjölbreytt efnahagslíf – að því marki sem slíkt er mögulegt á þessum 

slóðum. 
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