Tale til Greenland Expo 20. juni 2009, Svend Hardenberg

Grønland er mulighedernes land og på mange måder ”The New Frontier” – I forhold til
erhvervsprojekter, så er der god grund til at se på vores land, som den næste store
vækstregion.
Der er alt mulig grund til at være optimistisk - vi har masser af mineraler og råstoffer, samt
mange strandede energilommer i form af uudnyttede vandkraftpotentialer. Vi har et stabilt
politisk klima, og en velfungerende infrastruktur, både på person- og godstransport og på tale
og datatrafik. Alle grundlæggende forhold som globale aktører ser på, når de foretager en
indledende risikoanalyse, af et eller flere mulige projekter. Det er min vurdering, at det er der
vi skiller os positivt ud internationalt, og det er disse forhold, som er vores
konkurrenceparamenter, og dem skal vi både værne om og fortsat styrke.
Vores udfordring er at skabe flere erhvervsmæssige søjler som supplement til fiskeriet, for at
sikre grundlaget for stadig større økonomisk uafhængighed, som er forudsætningen for en
stadig positiv udvikling efter overgangen til Selvstyre.
Jeg oplever i den forbindelse et stor politisk og administrativ fokus på, at skabe rammerne for
en sådan proces og udvikling. Et par konkrete eksempler er dels råstofsektoren, dels
aluminiumsprojektet med Alcoa. I forhold til disse eksempler, er det vigtigt at fremhæve både
den umiddelbare og afledte beskæftigelse som kommer af sådanne projekter.
Som følge af den globale finansielle krise, er det nu muligt at tiltrække den fornødne knowhow
og manpower til de projekter som skal til for at indfri potentialet i vores erhvervsliv. Det der
udestår, er så de investeringer der skal igangsætte aktiviteterne.
Det er min vurdering, at der trods krisen er kapital til rådighed. Hovedfokus har nu flyttet sig,
fra gevinster på den korte bane til investeringer på den lange bane. Og det er den type
projekter vi kan tilbyde her i landet, hvor mange af aktiviteterne i ny og større
erhvervsudvikling også inkluderer udbygning af grundlæggende infrastruktur, såsom
vandkraftværker, havne, boliger m.v..
Udfordringen med mange af de større potentielle erhvervsprojekter er, at disse i høj grad vil
definere den videre udvikling af vores samfund. Størrelserne på vores byer og bygder giver i
sig selv en klar indikation på dette. Det i den forbindelse utrolig positivt, at befolkningen over
en bred kam, har en positiv holdning til sådanne aktiviteter og mål.
Den største udfordring er i den forbindelse, at vi samtidig med at vi styrker vores egen kultur
og sprog, skal håndtere at gå fra at være et fisker- og fangersamfund til også at være et
industrialiseret samfund. Vi skal ikke underkende denne udfordring, men det er min klare
fornemmelse at befolkningen er indstillet på det, og derfor vil transitionen ske mere glidende.
Vi har nu mulighed for at positionere os med de ressourcer som landet og den grundlæggende
infrastruktur byder os, og som det fremgår af Expo’en er vi teknologisk meget langt fremme.
Det er en spændende tid for vores erhvervsliv, og vi står overfor nye nationale og
internationale udfordringer, samt muligheder med spændende udviklingsperspektiver.
Grønland har nogle klare styrkepositioner, og dem er vi bevidste om skal udnyttes.
Tak!

