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Hvorfor fik Grønland en gældskrise? 

 Overinvestering i rejefabrikker 

 

 Overinvestering i infrastruktur (el, vand, varme, havne) 

 

 Overinvestering i trawlere (for små kvoter til for mange skibe) 

 

 Kollektiv eufori (flere små lande i Nordatlanten har prøvet det) 

 

 Realkreditbelåning blev indført samtidig 

 

 Overophedning. Lønninger og ejendomspriser toppede.  

 

 Budgetdisciplin var en mangelvare 
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Konsekvenserne blev 

 Underskuddene på finanslovene steg eksponentielt. 

 

 Stor import af arbejdskraft til bygge- og anlægsarbejder.  

 

 Landskassen fik en likviditetskrise i 1987-88. 

 

 Stor lånoptagelse i 1988. 

 

 Stor finanspolitisk stramning for at kunne servicere gælden.  

 

 Ejendomspriser styrtdykkede 



En ulykke kommer sjældent alene 

 Rejepriser faldt i 1990 . Økonomisk krise i Japan. 

 

 Torskefiskeriet faldt omkring 1990. 1984-årgangen forsvandt. 

 

 Minevirksomhed i Marmorilik lukkede ned i 1990.  

 

 Den økonomiske aktivitet faldt med omkring 20 pct. fra 1988 til 1993. 

 

 Rekonstruktion af det udenskærs rejefiskeri med offentlig støtte. 
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Positive effekter 

    Politisk konsensus om genopretning 

 

    Samfundet fik et realitetschok 

 

    Beslutning om lån til vandkraft i 1990 var sund     

        

    Gælden fra 1988 blev afviklet inden år 2000 

 

    Vedvarende overskud på de offentlige finanser i en årrække 

 

    Efterfølgende har selvstyret formuleret en gældsstrategi.  
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Generelle betingelser i selvstyrets 

låneaftaler (covenants). 

• Rigsfællesskab og bloktilskud 

 

• Selvstyrets og kommunernes nettorentebærende gæld må ikke overstige 20 pct. af 

landskassens indtægter (ca. 1,3 mia. kr.).  

 

• Ved udgangen af 2015 er vi på omkring 0, det vil sige at gæld og likviditet er omtrent 

lige store. 

       

• Den samlede netto rentebærende gæld i selvstyret, kommuner og offentligt ejede 

aktieselskaber må ikke overstige 75 pct. af Landskassens indtægter (ca. 4,9 mia. kr.).  

• Der er i forvejen påregnet samlet gæld på 3,6 mia. kr. i 2018. 

 

• Enhver låneoptagelse eller garanti begrænser muligheder for at finansiere andre 

aktiviteter  

 



Principper i gælds- og investeringsstrategien 

  1. I et normalår skal der være et overskud på den løbende drifts- og anlægssaldo         

      (DA). Renter og afdrag skal ikke begrænse mulighederne for at levere  

      offentlige ydelser i en lavkonjunktur. 

 

  2. Det offentlige foretager kun låneoptagelser, der bidrager til at forbedre den    

      finanspolitiske holdbarhed.    

 

  3. Det offentlige foretager kun lånoptagelser til boliger, erhvervs- og   

       infrastrukturprojekter, såfremt øgede brugerbetalinger mindst  kan finansiere   

       renter og afdrag på gælden. 

 

  4. Den samlede offentlige gæld skal opgøres løbende og sammenhængende, så    

      det er nemt at aflæse størrelsen af den offentlige gæld på et givet tidspunkt.   
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Hvad har vi lært af 

gældskrisen i 80-erne? 

 

 Ikke at sælge skindet før bjørnen er skudt. 

 

 Grønland blev ikke ramt hårdt af finanskrisen i 2008. 

 

 Uindfriede forhåbninger om råstofaktiviteter har ikke ført til særlig 

gældsætning i 00-erne. Indtægter kan først bruges når de realiseres 

 

 Gældsætning skal sættes på den politiske dagsorden – og forebygges 

 

 Selvstyret har nu en gælds- og investeringsstrategi – og den er offentligt 

tilgængelig 
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