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Íslenskt norðurslóðanet

Athuganir Sjávarklasans hafa leitt í ljós að Íslendingar
starfrækja víðfeðmara flutninganet á norðurslóðum
en nokkur önnur þjóð. Raunar er Ísland eina landið í
heiminum sem býður upp á reglubundna flutninga til
allra landa sem teljast til norðurslóða, en þau lönd eru
Rússland, Bandaríkin (Alaska), Kanada, Grænland, Ísland,
Noregur, Svíþjóð og Finnland. Icelandair starfrækir
reglundin flug til Anchorage í Alaska, Kanada, Rússlands,
Noregs, Finnlands og Svíþjóðar og Flugfélag Íslands og
Norlandair starfrækja flug til ýmissa staða í Grænlandi. Þá
siglir Eimskip til Norður-Noregs, Svíþjóðar og Samskip
til Svíþjóðar. Eimskip er svo umboðsmaður Royal Arctic
Line í flutningum til Grænlands auk þess sem íslensku
skipafélögin koma að beinum flutningum til og frá
Rússlandi. Svo umfangsmikið flutninganet er langt frá
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Í HÖFN Danska fyrirtækið Royal Arctic Line annast nær alla flutninga til Grænlands. Myndin er tekin við höfnina í Tasiilaq við
austurstönd Grænlands. Skipið Irena Arctica affermir vörur, þar á meðal jólatré.
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u- og gasklasann
um að auka tengsl
Í skýrslu Sjávarklasans er það metið sem forgangsatriði að fríverslunarsamningur verði gerður við Grænlendinga
enskra og íslenskra
og stjórnvöld hvött til þess að beita sér fyrir slíkri samningsgerð. Nokkrir samningar eru í gildi á milli landanna
andi leit og vinnslu
sem ætlað er að draga úr viðskiptahömlum. Grænlendingar hafa hins vegar takmörkuð tækifæri til að gera þjóð-

því sjálfgefið í landi á stærð við Ísland. Vafalaust er hægt
að byggja á því þegar rætt er um að nýta ný tækifæri
á norðurslóðum.

Vöruútflutningur frá Íslandi til Grænlands

Tækifæri á takteinum á Grænlandi

Þó að tækifæri tengd skipaflutningum á norðurslóðum
séu ekki á næsta leiti er greinilegt að nú þegar blasa
við stór tækifæri í tengslum við aukna auðlindasókn og
atvinnuumsvif á Grænlandi. Þar eru nú yfir 30 umfangs
mikil verkefni fyrirsjáanleg í olíuvinnslu, námugrefti og
byggingu ál- og raforkuvera en heildarverðmæti fjár
festinga á Grænlandi eru nú yfir 40 milljarðar danskra
króna. Ljóst er að á norðurslóðum öllum og ekki síst
Grænlandi skortir mikla innviði til að sinna þessari miklu
uppbyggingu en þessa innviði hefur Ísland að mörgu
leyti. Hér eru íslausar hafnir allt árið, góðir flugvellir og
öflug flutningafyrirtæki svo dæmi séu tekin. Þessa innviði
sem við lítum á sem sjálfsagðan hlut hafa Grænlendingar
ekki.

Vöruútflutningur til Grænlands
úr 400 m. kr í 2.600 m. kr.

Ísland er í lykilstöðu til að þjónusta Grænlendinga og
hefur í raun gert það frá örófi alda. Kortlagning Sjávar
klasans á atvinnuumsvifum Íslendinga á Grænlandi
sýnir að fjölmörg íslensk fyrirtæki eru umfangsmikil á
Grænlandi. Lengi hefur verið samstarf milli þjóðanna um
uppbyggingu landbúnaðar á Grænlandi. Íslendingar áttu
stóran þátt í uppbyggingu flugvalla á 20. öld og upp
byggingu fiskvinnslu þar í landi á 9. áratugnum. Íslensk
fyrirtæki sinna flugi og siglingum til og frá Grænlandi
og margar íslenskar útgerðir eiga hlut í grænlenskum
útgerðar- og fiskvinnslufyrirtækjum. Þá sinna mörg
íslensk fyrirtæki grænlenskri smábátaútgerð. Íslensk
verkfræði- og iðnaðarfyrirtæki sinna stórum verkefnum
á Grænlandi og á Landspítalanum og Sjúkrahúsinu á
Akureyri eru starfrækt sérstök Grænlandsteymi sem sinna
heilbrigðisþjónustu við Grænlendinga. Svona mætti
áfram telja.
Síðastliðinn áratug hafa vöruflutningar milli Íslands og
Grænlands aukist umtalsvert. Verðmæti vöruútflutnings
frá Íslandi til Grænlands var í kringum 400 milljónir kr. upp
úr aldamótum en var komið í 2,6 milljarða kr. árið 2012.
Hlutdeild Íslands í verðmæti innflutnings til Grænlands
er u.þ.b. 2% og hefur aukist undanfarin ár. Mestan
hluta aukningarinnar má rekja til aukinna viðskipta
með iðnaðarvörur eins og olíu, málma og iðnaðarsalt.
Útflutningur á sjávarafurðum og búnaði fyrir sjávarútveg
hefur að mestu staðið í stað undanfarinn áratug.
Þó viðskipti landanna tveggja spanni nú breitt svið eru
þau miklu umfangsminni en þau væru ef hagkvæmni
réði ferð. Vegna mikilla ítaka Dana á Grænlandi er það
því miður sjaldnast raunin. Til marks um það nægir að
nefna að skipafélagið Royal Arctic Line hefur einkaleyfi
á skipaferðum til, frá og innan Grænlands til ársins 2022.
Í Álaborg í Danmörku er starfrækt vöruflutningamiðstöð
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Vöruútflutningur (FOB milljón kr.)
Hlutfall í heildarinnflutningi til Grænlands

fyrir Grænland og þangað fara næstum allar vörur áður
en þær eru sendar til Grænlands. Yfir 85% af öllum inn
fluttum vörum til Grænlands koma frá Danmörku.
Ef áhrif pólitíkur í flutningum á Grænlandi væru minni
liggur lítill vafi á að Íslendingar og Grænlendingar ættu
í meiri samvinnu á því sviði. Í gegnum Ísland gætu
Grænlendingar komist í meiri tengingu við Evrópu og
hugsanlega Norður-Ameríku og stóraukið hagkvæmni
vöruflutninga til og frá landinu.

Grænlendingar vilja auka viðskipti við
Íslendinga
Grænlendingar sækjast í auknum mæli eftir sjálfstæði frá
Dönum og margir þeirra líta til reynslu Íslendinga í þeim
efnum. Grænlendingar hafa góða reynslu af viðskiptum
við Íslendinga og viðhorf þeirra til Íslands er talið gott.
Fáir eru því ósammála að aukin viðskipti milli landanna
tveggja væru báðum löndum til mikilla hagsbóta.
Í dag eru nokkrir samningar í gildi milli Íslands og
Grænlands sem ætlað er að draga úr viðskiptahindrunum
milli landanna. Þó er ekki í gildi fríverslunarsamningur milli
þjóðanna þrátt fyrir að Ísland hafi verið virkt í gerð þeirra
og komið sér upp þéttu neti samninga í samanburði
við mörg önnur lönd. Ljóst er að Grænlendingar hafa
takmarkaðar heimildir til þess að gera þjóðréttarsamninga
og að meginstefnu þarf heimild eða beina aðkomu
danskra stjórnvalda að samningsgerðinni.
Ætli Íslendingar og Grænlendingar að eiga farsælt samstarf
í aukinni uppbyggingu þar í landi er mikilvægt að íslensk
stjórnvöld beiti sér fyrir því að undirrita fríverslunarsamning
við Grænlendinga. Hoyvíkursamningurinn svokallaði er
fríverslunarsamningur milli Íslendinga annarsvegar og
heimastjórnar Færeyinga og ríkisstjórnar Danmerkur
hinsvegar. Hoyvíkursamningurinn er víðtækasti frí
verslunarsamningur sem Íslendingar hafa gert. Græn
lendingar hafa fylgst með framkvæmd hans frá upphafi
og upplagt væri að byggja fríverslunarsamning milli
Grænlands og Íslands á honum. Það er ljóst að vilji er
fyrir því meðal Grænlendinga að útvíkka samninginn til
Grænlands.
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Fyrirtæki setja stefnuna á Grænland

Innan Sjávarklasans starfar flutninga- og hafnahópur en
hann samanstendur af 18 fyrirtækjum á sviði flutninga,
samgangna, hafnastarfsemi og öðrum tengdum
greinum. Nýverið gaf þessi hópur út sam
eiginlega
stefnu um flutninga og vörustjórnun til ársins 2030. Á
meðal forgangsverkefna í stefnunni er aukin þjónusta
fyrirtækjanna á Grænlandi. Hópurinn hefur hafið samstarf
við danska olíu- og gasklasann Offshoreenergy.dk um að
auka tengsl danskra, grænlenskra og íslenskra fyrirtækja
í tengslum við olíu- og gasvinnslu og leit á Grænlandi.
Ísland og Grænland eru um margt lík lönd og Íslendingar
geta miðlað reynslu sinni á ýmsum sviðum til Grænlendinga.
Að sama skapi kann að vera að stærstu framtíðartækifærin
í íslensku atvinnulífi séu á Grænlandi, en viðskiptin verða
að fara fram á forsendum beggja aðila. Allar vísbendingar
eru um að innan stórs hluta útflutningsfyrirtækja landsins
er stefnan sett á aukin Grænlandsviðskipti. Í ljósi þess
hlýtur gerð fríverslunarsamnings við Grænland að vera
forgangsverkefni.
Nánari upplýsingar veitir Haukur Már Gestsson,
hagfræðingur hjá Íslenska sjávarklasanum á
haukur@sjavarklasinn og í síma 867 8786.
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