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Ágrip 
Vöxtur alþjóðaviðskipta hefur verið mikill undanfarna áratugi. Ekki er lengur litið á markaði 

sem sjálfstæðar einingar heldur hafa þeir runnið saman fyrir tilstuðlan ýmissa 

viðskiptabandalaga. Nú er svo komið að margir líta á heiminn sem eitt stórt markaðssvæði. 

Ætli fyrirtæki á samkeppnismarkaði að ná árangri verða þau að vera tilbúin að keppa á 

alþjóðamarkaði og skiptir þá engu hver stærð þeirra er. Margar rannsóknir hafa verið gerðar á 

ferli alþjóðavæðingar fyrirtækja og ýmsar kenningar verið settar fram til skýringar á ferlinu. 

Fyrstu kenningarnar snerust um að skýra ferli alþjóðavæðingar stórra og stöndugra fyrirtækja 

enda voru það aðallega þau sem sóttu á erlenda markaði. Með breyttu landslagi í 

alþjóðaviðskiptum hafa smærri fyrirtæki hins vegar í auknum mæli orðið þátttakendur. 

Upphafskenningar um ferli alþjóðavæðingar fyrirtækja þóttu ekki lengur hafa skýringargildi 

fyrir smá og meðalstór fyrirtæki, sem ögruðu viðteknum hugmyndum um þær leiðir sem 

fyrirtæki velja sér inn á fjarlæga markaði. Í seinni tíð hafa því komið fram nýjar kenningar 

sem hafa betra skýringargildi um ferli alþjóðavæðingar smærri fyrirtækja. 

Aðdragandi þessa verkefnis var sá að íslenskt útgerðarfyrirtæki, sem verður vegna 

trúnaðar við fyrirtækið nefnt X, leitaði til Háskóla Íslands eftir nemanda til þess að rannsaka 

möguleika fyrirtækisins á því að hefja sölu á fiski í Gana. Markmið verkefnisins er að komast 

að því hvort Gana sé heppilegur markaður fyrir X og ef svo er, hvaða leið ætti fyrirtækið að 

velja inn á markaðinn.  

Niðurstöður benda til þess að Gana sér ákjósanlegur markaður fyrir X. Þar er 

pólitískur stöðugleiki og hið efnahagslega umhverfi jafnframt stöðugt og hagstætt erlendum 

fjárfestum. Lagakerfi landsins þykir einnig traust og virt. Landið er þrátt fyrir það þróunarland 

og innviðir þess því ekki endilega eins og best verður á kosið. Því leggur rannsakandi til að 

fyrirtækið fari inn á markaðinn með innlendum samstarfsaðila til þess að draga úr áhættu. 

Ýmislegt bendir þó til þess að það sé raunhæfur möguleiki að fara inn á markaðinn án 

samvinnu hafi X meiri áhuga á því. 
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Abstract 
The growth of international trade has been extensive over the past decades. Markets are no 

longer considered as independent units but have merged because of various trade alliances. As 

it is today many people consider the world as a one big market. Competing businesses that 

want to succeed have to be ready to compete in international markets no matter the size of 

their firm. Many studies have been done on the internationalization process of firms and many 

explanatory theories have been put forth. The first theories were about the process of 

internationalization of big and prosperous firms since they were mostly the ones to enter 

foreign markets. By now increasing globalization of markets has increased the number of 

smaller firms entering foreign markets. These first theories of internationalization of firms 

were no longer considered to have explanatory value for small and medium sized firms, 

which defied accepted ideas about entry strategies firms choose when entering foreign 

markets. As a result there have been put forth theories in later years that have better 

explanatory value about the internationalization process of smaller firms.  

The prelude to this research was when a Icelandic fishery, that will because of 

confidentiality to the firm be referred to as X, approached the University of Iceland in search 

for a student that would be interested to study the benefits of Ghana as a market of X’s fish 

products. The objective of this study is to explore if Ghana is a suitable market for X and then 

to determine the best possible entry mode. 

The conclusions of this study suggest that Ghana is a suitable market for X. The 

political and economical environment in Ghana is stable and favorable to foreign investors. 

The legal system is considered to have credibility. However Ghana is still a developing 

country and its infrastructure is for many parts incomplete. Therefore this study suggests that 

X enters the market with a local partner to minimize the risk. There is evidence that suggests 

that X would benefit from a direct entry into the market without a local partner if the firm is 

more interested in that approach.  
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1 Inngangur 
Undanfarna áratugi hafa alþjóðaviðskipti færst mikið í aukana. Hið alþjóðlega 

viðskiptaumhverfi hefur breyst að því leyti að markaðir hafa runnið saman fyrir tilstuðlan 

ýmissa viðskiptabandalaga milli landa. Ætli fyrirtæki á samkeppnismarkaði að ná árangri 

verða þau að vera tilbúin að keppa á alþjóðamarkaði og skiptir þá engu hver stærð þeirra er. 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á ferli alþjóðavæðingar fyrirtækja og ýmsar kenningar 

verið settar fram til skýringar á ferlinu. Meðal upphafsmanna þessara kenninga voru þeir 

Johanson og Vahlne sem settu fram Uppsalakenninguna (Uppsala internationalization model) 

árið 1977. Megin stef þeirrar kenningar er að fyrirtæki hefja alþjóðavæðingarferli sitt í smáum 

skrefum og hefja starfsemi á nálægum mörkuðum með lágmarks skuldbindingum. Með 

aukinni þekkingu og reynslu fikra þau sig hins vegar á fjarlægari markaði og auka 

fjárfestingar (Johanson og Vahlne, 1977). Ronald Coase lagði grunninn að 

viðskiptakostnaðarkenningunni (transaction cost analysis model). Kenning hans var sú að í 

frjálsum fjármagnsviðskiptum leiti markaðurinn jafnan að hagkvæmustu samsetningu 

fjármagnsins. Hegðun fyrirtækja skýrist með tilraun þeirra til þess að lækka  viðskiptakostnað. 

Með tilliti til alþjóðaviðskipta hefja fyrirtæki framleiðslu á erlendum mörkuðum sé 

kostnaðurinn við það sá sami og hann væri þyrfti fyrirtækið að auka starfsemi sína á 

heimamarkaði vegna aukinnar eftirspurnar. Val fyrirtækja á inngönguleið á erlenda markaði 

miðast við lágmarks viðskiptakostnað (Hollensen, 2007; Johanson and Mattsson, 1987).   

Þegar þessar kenningar voru settar fram voru það nánast eingöngu stór og stöndug 

fyrirtæki sem hófu starfsemi á erlendum mörkuðum og því beindust rannsóknir að þeim. Með 

breyttu landslagi í alþjóðaviðskiptum fóru að heyrast gagnrýnisraddir á þessar kenningar og 

skortur þótti á skýringum á hegðun smárra og meðalstórra fyrirtækja. Þau sóttu í sí auknum 

mæli á alþjóðamarkaði en fóru hins vegar ekki inn á þá eftir sömu leiðum og stærri fyrirtæki.  

Upp úr þeim umræðum spruttu meðal annars kenningar um born globals fyrirtæki og 

kenningar um tengslanet (network theory). Megin inntak þessara kenninga er að smærri 

fyrirtæki hafi ekki úr sömu auðlindum að spila og þau stærri og verði því að fara eftir öðrum 

leiðum inn á erlenda markaði. En það ögrar áður viðurkenndum hugmyndum um að aðeins 

stöndug fyrirtæki hafi burði til þess að færa út kvíarnar á fjarlægum slóðum. Smærri fyrirtæki 

séu jafnframt sveigjanlegri og hafi aðra sýn á markaði en þau sem stærri eru og velji þar af 

leiðandi aðrar leiðir en þau (Coviello og Munro, 1995; Mort og Weerawardena, 2006). 
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Fyrirtæki hafa úr mörgum inngönguleiðum á erlenda markaði að velja. Þeim er oft 

skipt upp í inngöngu án beinna fjárfestinga (non equity mode) og inngöngu með beinum 

fjárfestinum (equity mode). Beinum og óbeinum fjárfestingum hefur jafnframt verið skipt upp 

í þrjá flokka. Í fyrsta lagi er það innganga með útflutningi (export mode) en sú leið býður upp 

á mikinn sveigjanleika, lágmarks áhættu en hins vegar litla stjórn. Í öðru lagi er það innganga 

eftir svokallaðri millistigs leið (intermediate mode) þar sem áhættu, stjórnun og eignarhaldi er 

skipt á milli tveggja eða fleiri aðila. Í þriðja lagi er það bein innganga (hierarchical modes) en 

þá hefur fyrirtækið fulla stjórn og 100% eignarhald á rekstrinum. Bein innganga felur í sér 

mestu áhættuna. Undir hverri leið fyrir sig eru svo nokkrar útfærslur á inngöngu en rétt val á 

inngönguleið er talið vera úrslitaatriði í velgengni fyrirtækja á erlendum mörkuðum 

(Hollensen, 2007; Rodriguez, Uhlenbruck og Eden, 2005). Því verða fyrirtæki að leggja út í 

töluverðar rannsóknir áður en þau halda á erlenda markaði. 

Í markaðsumhverfi fyrirtækja eru margir kraftar sem hafa áhrif á starfsemi þeirra, 

velgengni eða bresti og þessir kraftar hafa áhrif á val fyrirtækja á inngönguleið. Það er helst 

nær- og fjær umhverfi fyrirtækja sem hefur áhrif á val þeirra á inngönguleið en umhverfi þetta 

tekur sífelldum breytingum og því verða fyrirtæki að fylgjast vel með breyttum áherslum og 

miða stefnumörkun sína við þær. Mikilvægt er að skoða fjær umhverfi þess markaðar sem 

fyrirtæki hyggst fara inn á en það samanstendur af samverkandi þáttum sem allir ráða miklu 

um velgengni fyrirtækis á viðkomandi markaði. Þessir þættir eru stjórnmálalegt og lagalegt 

umhverfi, efnahagslegt, náttúrulegt, tæknilegt sem og félags- og menningarlegt umhverfi. Því 

óstöðugara eða óþróaðra sem þetta umhverfi er því áhættusamara er fyrir fyrirtæki að fara inn 

á markaðinn (Hollensen, 2007; Luo, 1999).  

Tilgangur þessa verkefnis er að leggja mat á ákjósanleika þess fyrir X að hefja fisksölu 

í Gana. X er íslenskt útgerðarfyrirtæki og selur fisk víðs vegar um heiminn. Fyrirtækið veiðir 

fisk fyrir utan strendur Vestur-Afríku en fiskurinn er unninn og frystur um borð í skipunum 

og þaðan er hann seldur beint yfir borðstokkinn. Áhugi þeirra beinist nú að því að færa 

virðiskeðju fyrirtækis síns lengra og hefja sjálfir fisksölu inn á Afríkumarkað með það fyrir 

augum að auka hagnað. Forsvarsmenn X leituð til Háskóla Íslands eftir nemendum sem hefðu 

áhuga á því að taka það verkefni að sér að rannsaka hvort skynsamlegt væri fyrir fyrirtækið að 

fara þessa leið. Einnig vildu þeir láta kanna hvaða leið inn á markaðinn væri vænlegust til 

árangurs.  Með það fyrir augum var ráðist í rannsókn á innviðum og samfélagsgerð Gana svo 

unnt væri að leggja mat á væntanlegt ytra umhverfi X í landinu. Rannsakandi viðaði að sér 

ógrynni að gögnum um alla þætti hins ytra umhverfis eftir því sem efni og aðstæður leyfðu. 

Eingöngu var stuðst við ritað efni því rannsakandi hafði hvorki aðgang að heppilegum 
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tengiliðum sem starfað höfðu eða búið í Gana né fór hann sjálfur til landsins. Eru það 

jafnframt helstu takmarkanir rannsóknarinnar. Notast var við traust og viðurkennd gögn frá 

Economist Intelligence Unit og fleiri viðurkenndum stofnunum eins og U.S. Commercial 

Service og U.S. Department of State. Þegar upplýsingar þvarr var leitað til fréttamiðla eins og 

BBC news og afrískra netmiðla auk ýmissa annarra gagna. 

Rannsakandi kynnti sér kenningar um alþjóðavæðingu og fyrri skrif fræðimanna um 

inngönguleiðir fyrirtækja á erlenda markaði. Sérstök áhersla var lögð á einstaka áhrifaþætti á 

val á inngönguleið sem hafa skírskotun til þessa verkefnis. En það var á val á inngönguleiðum 

á markaði  þróunarlanda og þar sem spilling er viðvarandi. Einnig voru skoðuð tengslin milli 

pólitískrar áhættu og inngönguleiða fyrirtækja á erlenda markaði.  Rannsakandi kynnti sér 

einnig einkenni og vandamál þróunarlanda til þess að dýpka skilning á viðfangsefninu.   

Að lokinni rannsóknarvinnu var allt sett í samhengi svo rökstyðja mætti með 

sannfærandi hætti hvort og þá hvernig X ætti að fara inn á Ganamarkað. Notast var við PEST 

greiningu sem dregin var saman í svót þar sem ógnanir og tækifæri voru greind í væntanlegu 

ytra umhverfi X í Gana. 

Niðurstaðan er sú að Gana er ákjósanlegur markaður fyrir X. Þótt landið sé 

þróunarland og innviðir þess að mörgu leyti ekki eins og best verður á kosið er landið í 

stöðugri þróun og er einna best á veg komið af öllum Afríkulöndum sunnan Sahara. Það sem 

mest er um vert er að stjórnmálaumhverfi landsins er stöðugt sem og hið efnahagslega 

umhverfi sem spáð er að fari batnandi. Jafnframt er hið lagalega umhverfi erlendum 

fjárfestum að mestu í hag.  Gífurleg eftirspurnn er eftir fiski í landinu sem þjóðin nær ekki að 

sinna með eigin fiskveiðum. Rannsakandi leggur til að fyrirtækið hefji sölustarfsemi inni í 

landinu í samstarfi við innlendan aðila sem síðar getur leitt til frekari fjárfestinga fyrirtækisins 

á eigin vegum. Hafi X hins vegar ekki áhuga á því er margt sem gefur til kynna að það sé ekki 

óraunhæfur möguleiki að fyrirtækið hefji þegar eigin starfsemi án aðkomu innlends 

samstarfsaðila.  

Verkefni þetta vegur 30 ects einingar og leiðbeinandi var Þórhallur Örn Guðlaugsson. 
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2 Útgerðarfyrirtækið X 
X er útgerðarfyrirtæki sem veitt hefur fisk fyrir utan strendur Vestur-Afríku allt frá árinu 

1997, nánar tiltekið fyrir utan strendur Máritaníu og Marokkó. Floti fyrirtækisins 

samanstendur af frystitogurum með mjög afkastamikilli vinnslu en allur aflinn er heilfrystur 

um borð. Einnig á X tvö þjónustuskip sem sjá  um alla þjónustu við togarana úti á hafi en þeir 

koma aðeins í land á tveggja ára fresti til þess að fara í slipp. Meðal helstu fisktegunda sem 

veiddar eru má nefna hestamakríl, makríl, sardínu  og sardínellu. Fiskurinn er seldur frosinn 

beint yfir borðstokkinn og þar endar virðiskeðja fyrirtækisins. Helsta markaðssvæði X er 

Vestur-Afríka auk Egyptalands (X, e.d.).   
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3 Aðferðir 
Skipta má umhverfi fyrirtækja í tvo hluta. Annars vegar í nær umhverfi (micro environment) 

og hins vegar í fjær umhverfi (macro environment). Nær umhverfi fyrirtækja samanstendur af 

þeim öflum sem hafa áhrif á getu fyrirtækja til þess að þjónusta viðskiptavini sína. Öflin geta 

bæði ýtt undir getu fyrirtækja til þess að ná árangri en einnig dregið úr henni. Þessi öfl geta 

verið fyrirtækið sjálft, birgjar, almenningur, samkeppnisaðilar, fyrirtæki eða milliliðir á 

markaði (Barney og Hesterly, 2008). Nær umhverfi fyrirtækja verður fyrir áhrifum af fjær 

umhverfi þeirra en það samanstendur af öflum sem geta bæði skapað fyrirtækinu tækifæri og 

ógnanir. Það eru sex samverkendi þættir sem mynda fjær umhverfi fyrirtækja en það eru 

lýðfræðilegir, félags- og menningarlegir, pólitískir, lagalegir, náttúrulegir og tæknilegir þættir 

samfélaga (Barney og Hesterly, 2008).  

Þegar fyrirtæki marka sér stefnu er mikilvægt að þau geri greiningu á bæði nær og fjær 

umhverfi sínu en til þess eru nokkrar aðferðir. Með PEST greiningu eru til að mynda skoðaðir 

ýtarlega allir þeir sex þættir sem mynda fjær umhverfi fyrirtækja. Þegar gerð er greining á nær 

umhverfi er tekið til skoðunar svokallað TASK umhverfi. Þá er gerð  greining á 

viðskiptavinum, dreifileiðum, samkeppnis- og atvinnuvegum, en einnig eru skoðaðir birgjar 

og almenningur (Barney og Hesterly, 2008; Kotler, Wong, Saunders og Armstrong, 2005). 

Fimm krafta líkan Porters (Porter‘s five forces model) er einnig notað til þess að framkvæma 

greiningu á nær umhverfi fyrirtækja. Líkanið er notað til þess að leggja mat á fimm öfl sem 

hafa áhrif á það hversu æskilegur tiltekinn markaður er fyrir starfsemi fyrirtækis. Þetta er 

styrkur kaupenda, styrkur birgja, það hversu auðvelt er fyrir nýja aðila að koma inn á 

markaðinn, styrkur staðkvæmdavara og að lokum samkeppnisharka innan greinarinnar 

(Þorsteinn Sigurlaugsson, 2007).   

Niðurstöður greininga á bæði nær og fjær umhverfi fyrirtæka eru oft dregnar saman í 

svót greiningu. Þar er annars vegar lagt mat á ógnanir og tækifæri sem nær umhverfi skapar 

fyrirtækjum og hins vegar lagt mat á styrkleika og veikleika fyrirtækja miðað við þær 

aðstæður sem  nær umhverfi þeirra skapar þeim. 
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3.1 Svót greining (SWOT analysis) 
Svót greining er samantekt greininga á starfsumhverfi fyrirtækis. Þá eru korlagðir styrkleikar, 

veikleikar, tækifæri og ógnanir fyrirtækis. Styrkleikar og veikleikar taka til þátta sem snúa að 

fyrirtækinu sjálfu og innviðum þess. Umrætt nær umhverfi fyrirtækis hefur mikil áhrif á 

styrkleika og veikleika þess.   

Birgjar eru mikilvægir milliliðir fyrirtækis og kaupenda og hafa því töluverð áhrif á 

getu fyrirtækis til að sinna viðskiptavinum sínum. Þeir útvega efnið sem þarf til framleiðslu 

vörunnar sem viðskiptavinurinn kaupir. Sinni þeir ekki starfi sínu sem skyldi hefur það áhrif á 

starfsemi og afkomu fyrirtækis.  Einnig geta birgjar haft áhrif með verðlagningu á vörum 

sínum sem skilar sér í verðhækkunum eða lækkunum á vörum fyrirtækisins. Milliliðir á 

markaði eru þeir sem veita aðstoð við að kynna, selja og dreifa vörum annars fyrirtækis til 

kaupenda. Þetta geta verið sölumenn, flutningsfyrirtæki, markaðsskrifstofur eða 

fjármálaráðgjafar. Viðskiptavinahópar geta verið af margvíslegum toga og hver hefur sitt 

sérkenni sem fyrirtæki þurfa að þekkja vel. Oft þurfa fyrirtæki að eiga í viðskiptum við 

nokkra ólíka hópa viðskiptavina. Ýmsir hópar í samfélaginu geta haft raunveruleg eða 

mögulega áhrif á getu fyrirtækja til að ná markmiðum sínum. Þetta geta til að mynda verið 

þrýstihópar, hluthafar og fjölmiðlar (Kotler o.fl., 2005). 

Tilgangurinn með greiningunni er að kanna hverjir eru helstu styrkleikar fyrirtækis og 

hverjir eru helstu veikleikar þess svo fyrirtækið getu unnið markvisst að því að útrýma eða 

minnka veikleikum annars vegar en viðhalda og greina styrkleika sína hins vegar. Þar sem 

matið er oft huglægt er helsta áskorunin að átta sig á hvaða styrkleikar eða veikleikar hafa 

áhrif á velgengni fyrirtækisins og sleppa því sem minna máli skiptir. Ef of margt er listað upp 

ber það vott um skort á skilningi og vanhæfni til að skilja kjarnann frá hisminu. Oftast eru 

styrkleikar og veikleikar metnir út frá samkeppni og algengt er að skortur á ákveðnum 

styrkleikum flokkist undir veikleika. Niðurstöður greiningarinnar geta fyrirtæki notað til þess 

að leggja mat á það hvert beina skuli athyglinni og hvað eigi að leggja minni áherslu á 

(Pickton og Broderick, 2005).   

Sem fyrr segir taka tækifæri og ógnanir til þátta í ytra umhverfi fyrirtækisins. Leggja 

þarf mat á helstu ógnanir sem geta steðjað að fyrirtækinu sem og þeim tækifærum sem við 

blasa. Tilgangur greiningarinnar er að gera stjórnendum kleift að sjá fyrir mikilvægar 

breytingar sem geta haft áhrif á fyrirtækið. Að minnsta kosti þurfa fyrirtæki að vera viðbúin 

slíkum breytingum. Ógnanirnar geta til dæmis birst í samkeppnisaðilum, lýðfræðilegum 
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breytingum, stjórnmálaumhverfi eða öðrum breytingum á markaði. Ekki allar ógnanir eru 

raunverulegar þótt þær geti mögulega verið til staðar. Stjórnendur þurfa að leggja raunsætt 

mat á líkurnar á hverri ógn fyrir sig og hvað hún getur kostað fyrirtækið. Þegar búið er að 

leggja mat á það ættu stjórnendur að einblína á líklegustu og skaðsömustu ógnina eða 

ógnirnar og búa sig undir varnaraðgerðir. Tækifærin geta einnig legið í sömu þáttum og 

ógnanir og oft fer það eftir eðli og styrk fyrirtækisins hvort um tækifæri eða ógn er að ræða. 

Stjórnendur þurfa að meta hvert tækifæri eftir því hversu eftirsóknarvert það er fyrir 

fyrirtækið og hversu líklegt það sé til þess að auka velgengni fyrirtækisins. Fyrirtæki finna 

sjaldnast tækifæri sem henta þeim algjörlega og nýting tækifæranna felur yfirleitt alltaf í sér 

áhættu. Því þarf að leggja mat á hvort það sé áhættunnar virði að eltast við tækifærið (Kotler 

o.fl., 2005). Ein greining á umhverfi fyrirtækis nefnist PEST greining sem oft er dregin saman 

í svót. 

 

3.2  PEST greining (PEST analysis) 
Pest greining skoðar kerfisbundið fjær umhverfi fyrirtækja; lýðfræðilegt, efnahagslegt, 

náttúrulegt, tæknilegt, lagalegt, félagslegt umhverfi sem og stjórnmálaumhverfi. Þessir þættir 

hafa áhrif á TASK umhverfi fyrirtækja og geta bæði skapað þeim tækifæri og ógn. Því 

óstöðugara sem fjær umhverfið er því meiri áhætta fylgir því að hefja viðskipti á markaðnum 

og því skynsamlegt að notast við sveigjanlega inngönguleið sem krefst lágmarks 

stofnfjárkostnaðar. Breytingar á fjær umhverfi hafa bein áhrif á markaðsákvarðanir fyrirtækja. 

Fyrirtæki geta verið aðgerðarlaus gagnvart hinu ytra umhverfi og litið á það sem náttúruafl 

sem ekki er hægt að hafa áhrif á. Þá reyna þau að aðlagast, forðast áhættu en nýta tækifærin ef 

þau gefast. Önnur fyrirtæki líta svo á að hið ytra umhverfi sé eitthvað sem hægt er að hafa 

áhrif á með allskonar aðgerðum í stað þess að bregðast eingöngu við því. En sú nálgun þykir 

árangursríkari (Hollensen, 2007; Kotler o.fl., 2005).   

 

3.2.1  Stjórnmála og lagalegt umhverfi  (political and legal environment)  

Stjórnmála og lagalegt umhverfi er ætlað að skýra almennt stjórnarfar og stjórnmálaástand 

þess ríkis sem markaðurinn býr við. Oft eru lagalegir þættir innifaldir þar sem lög og 

reglugerðir eru almennt afleiðing pólitískra ákvarðana teknum af stjórnvöldum. Aðrir kjósa að 

aðgreina þá. Í alþjóðaviðskiptum er hið pólitíska og lagalega umhverfi oft skoðað í 

heimalandi fyrirtækisins, í viðskiptalandinu og á alþjóðavísu (Czinkota og Ronkainen, 2007). 

Í þessu verkefni er einblínt á umhverfi viðskiptalandsins.  
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Hið pólitíska umhverfi getur haft mikil áhrif á viðskiptaumhverfi landa, bæði neikvæð 

og jákvæð. Pólitískur óstöðugleiki, spilling, mannréttindabrot og skortur á getu til verndar 

eignarréttsins eru áhættuþættir sem fyrirtæki þurfa að skoða sérstaklega áður en þau hefja 

viðskipti í þróunarlöndunum (Wyk, Dahmer og Custy, 2004). Yfir heildina hefur hið pólitíska 

umhverfi orðið fyrir þremur megin breytingum sem hafa haft áhrif á markaði. Lagasetningar 

varðandi viðskiptaumhverfi hafa aukist, þrýstihópar hafa fengið aukið vægi í samfélögum og 

aukin áhersla er á siðfræði og samfélagslega ábyrgð fyrirtækja (Kotler o.fl., 2005).  

Nauðsynlegt er að skoða hið lagalega umhverfi viðskiptalands. Án viðunandi verndar 

laga er til að mynda eignarréttur alþjóðafyrirtækja og óáþreifanleg þekking þeirra eins og 

vörumerki, einkaleyfi eða höfundarréttur óvarið sjóræningjastarfsemi eða lögbrota af hálfu 

samkeppnisfyrirtækja á hinum erlenda markaði (Hollensen, 2007).  

Lög sumra landa skylda erlenda fjárfesta til að stofna sameignarfyrirtæki vilji þau 

hefja starfsemi á hinum erlenda markaði. Þetta á sérstaklega við í undirstöðuatvinnuvegum 

landa og þeim atvinnuvegum sem vega þungt í efnahagslegri þróun landa. Í sumum löndum fá 

alþjóðafyrirtæki mismunandi meðferð yfirvalda eftir vali þeirra á inngönguleið, svo sem í 

formi skattaafsláttar, aðgangi að innviðum samfélagsins, fjármögnun eða öflun hráefnis til 

framleiðslu. Sem dæmi greiða sameignarfyrirtæki lægri skatta í mörgum löndum en önnur 

form fyrirtækja (Luo, 1999).  

 

3.2.2  Efnahagslegt umhverfi (economic environment) 

Í hinu efnahagslega umhverfi eru skoðaðar staðreyndir eins og eðli og stærð markaða, 

samkeppni og áhrifaþættir á kaupgetu fólks og neysluvenjur. Fólksfjöldi er ein af 

grunnstærðum þegar litið er til stærðar markaða en gert er ráð fyrir mestu fólksfjölguninni í 

þróunarríkjum. Einnig eru skoðaðar tekjur almennings en samanburður milli tekna og 

fólksfjölda gefur ágæta mynd af eðli markaðar. Ein helsta stærð sem horft er til í því 

sambandi er kaupmáttur neytenda, en það er samspil tekna, verðs í landinu, sparnaðar og 

lánshæfi. Algengasta samanburðarformið er verg landsframleiðsla (GDP). Þegar þessar tölur 

eru skoðaðar í þróunarríkjum þarf að hafa í huga að bilið milli fátækra og ríkra er mjög breitt. 

Oft getur eyðslumynstur almennings gefið góða vísbendingu um eðli markaða en gallinn er sá 

að erfiðara er að átta sig á eyðslumynstri en fólksfjölda eða tekjum. Upplýsingar eru helst 

fengnar úr neyslukönnunum en í þróunarríkjum er erfitt að finna upplýsingar um slíkt 

(Czinkota og Ronkainen, 2007). Einnig er skoðaður stöðugleiki gjaldmiðils og skiptanleiki 

hans, aðgangur að fjármálafyrirtækjum og bönkum, fátækt, atvinnuleysi og skattaumhverfi en 

þetta eru áhættuþættir sem fyrirtæki þurfa að þekkja til (Luo, 1999; Wyk, Dahmer og Custy, 
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2004).  Jafnframt eru skoðuð þau viðskiptabandalög sem viðskiptalönd eiga í. Í kringum 

viðskipti og efnahagsmál landa á milli hafa verið stofnuð fjöldamörg bandalög og samtök þar 

sem þjóðir gangast við mismunandi reglugerðum og sáttmálum. Bandalög sem þessi hafa 

oftar en ekki jákvæð áhrif á öll aðildarríki en fyrir utanaðkomandi ríki getur í sumum tilfellum 

verið um ógnun að ræða. Það form bandalaga sem veitir hvað mestan slaka í reglugerðum og 

höftum sín á milli eru fríverslunarsvæði og tollabandalög. Þegar efnahagslegt umhverfi er 

skoðað þarf að átta sig á hvaða bandalagi ríki tilheyrir og hvaða lög og reglur eru í gildi þar. 

Einnig þarf að leggja mat á þær breytingar sem fyrirtæki þurfa að gera á starfsemi þeirra svo 

þau megi aðlagast að umhverfi þess markaðar sem stefnt er inn á (Czinkota og Ronkainen, 

2007).  

 

3.2.3  Félagslegt og menningarlegt umhverfi (socio and cultural environment) 

Félagslegt og menningarlegt umhverfi snýr að menningu þjóða, lýðfræðilegra þátta 

viðskiptalandsins, stofnunum þess og innviðum. Þjóðir eiga sína ákveðnu siði, skráð og 

óskráð lög og reglur, venjur, gildi og viðhorf. Þessir þættir hafa áhrif á hegðun manna, 

grunngildi þeirra og forgangsröðum og segja til um hvers konar hegðun er æskileg og hvað er 

óviðeigandi (Barney og Hesterley, 2008; Czinkota og Ronkainen, 2007). Menning þjóða er 

afar mismunandi og er ekki bundin landamærum því í hverju landi fyrir sig geta verið ólíkir 

menningarheimar. Það er erfitt að skilgreina menningu og margar tilraunir til þess hafa verið 

gerðar. Menning hefur meðal annars verið skilgreind sem samansafn lærðra hegðunarmynstra 

sem einkenna meðlimi tiltekins samfélags. Menningin felur í sér allt það sem fólk hugsar, 

segir, gerir og skapar auk þess sem hún felur í sér siði, tungumál og sameiginleg viðhorf og 

tilfinningar sem hópurinn deilir (Czinkota og Ronkainen, 2007). Hegðun fólks í fjarlægum 

menningarheimum getur verið gjörólík því sem Vesturlandabúar eiga að venjast. Ef vestræn 

fyrirtæki halda að þau geti farið inn á framandi markaði og tekið ákvarðanir sem byggðar eru 

á því hvernig starfsemi þeirra er háttað á heimamarkaði geta þau átt von að slæmri útkomu 

(Hofstede, e.d.). 

Helstu þættir menningar sem þarf að skoða eru trú, tungumál, gildi og viðhorf, 

mannasiðir og venjur, smekkur og menntun. Einnig þarf að skoða efnislega uppbyggingu 

menningar, þ.e. við hvernig umhverfi samfélagið býr. Til dæmis með hvaða hætti samgöngur 

tíðkast, hvaða tegund orku er notuð, hvernig eru húsnæðismál, heilbrigðisþjónusta eða 

menntamál (Czinkota og Ronkainen, 2007; Hollensen, 2007).  

Einnig þarf að skoða lýðfræðilega þætti en lýðfræðin snýst um fólk meðal annars með 

tilliti til fjölda, þéttleika búsetu, staðsetningar, aldursskiptingar, kynjaskiptingar, kynþáttar og 
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atvinnu. Lýðfræðilegar breytingar geta verið breytingar á aldursdreifingu þjóða, breytingar á 

samsetningu fjölskyldna, breytingar á menntastigi, fólksflutningar milli landa eða aukinn 

fjölbreytileiki þjóða. Allir þessir þættir hafa áhrif á neysluvenjur almennings (Czinkota og 

Ronkainen, 2007).  

Ef fyrirtæki sem fara inn á framandi markaði ætla sér að ná árangri þurfa þau hafa til 

að bera þolinmæði,  sveigjanleika og umburðarlyndi gagnvart þeim viðhorfum sem þar ríkja 

(Czinkota og Ronkainen, 2007).  

 

3.2.4  Tæknilegt umhverfi (technological environment)   

Í tæknilegu umhverfi er tæknistig viðskiptalandsins skoðað, eins og upplýsingatækni, 

framleiðslutækni og samgöngur.  Skoðaðir eru þeir þættir sem hafa áhrif á sköpun nýrrar 

tækni, nýrra vara og markaðstækifæra. Þetta umhverfi er í stöðugum breytingum og fyrirtæki 

þurfa að fylgjast vel með nýjungum. Ný tækni tekur við af annarri og ef fyrirtæki fylgjast ekki 

með staðna þau og vörur þeirra úreldast. Einnig verður æ algengara að fyrirtæki eyði hærri 

fjárhæðum í rannsóknir og þróun. Oft vinna fyrirtæki að þessum rannsóknum í samvinnu við 

önnur fyrirtæki vegna gríðarlegs kostnaðar. Algengt er að gerðar séu minniháttar 

tæknibreytingar á sömu vörunni í stað þess að koma sífellt með nýjar vörur. Oft er hermt eftir 

vöru keppinautar og hún lítillega bætt. Breytingar á hinu tæknilega umhverfi geta haft í för 

með sér ný tækifæri fyrir fyrirtæki ef þau nýta sér breytingarnar til þess að þróa vörur sínar og 

þjónustu. Breytingar geta hins vegar einnig verið ógn við starfsemi fyrirtækja ef þau neyðast 

til þess að endurskipuleggja starfsemi sína frá grunni vegna breytinganna. Ein markverðasta 

tæknibreytingin sem orðið hefur síðustu áratugi er samskiptatæknin en notkun veraldarvefsins 

hefur fært fyrirtæki og viðskiptavini nær hvert öðru. Tækniframfarir hafa jafnframt haft mikil 

áhrif á alþjóðamarkaðsetningu aðallega með tvennum hætti. Í fyrsta lagi hafa viðskipti með 

tæknivæddar vörur og þjónustu aukist til muna og í öðru lagi hefur upplýsingatækni tekið 

miklum framförum (Albaum, Duerr og Strandskov, 2005; Barney og Hesterley, 2008). 

Vegna þess að vörur verða sífellt flóknari setja stjórnvöld reglugerðir um öryggi þeirra 

en slíkar reglugerðir hafa leitt af sér hærri rannsóknarkostnað fyrir fyrirtæki og lengra líður 

milli þess að nýjar vörur koma á markað. Fyrirtæki þurfa að þekkja þessar reglugerðir áður en 

þau setja nýjar vörur á markað (Kotler o.fl., 2005).  

 

3.2.5  Náttúrulegt umhverfi (natural environment) 

Oft er bætt við PEST greininguna umfjöllun á hinu náttúrulega umhverfi. Hið náttúrulega  

umhverfi felur í sér náttúrulegar auðlindir sem nauðsynlegar eru til framleiðslu vara og þær 
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auðlindir sem verða fyrir áhrifum af starfsemi markaðarins. Skoðaðar eru helstu 

náttúruauðlindir viðskiptalandsins, eins og aðgangur að hráefni og orku. Umhverfissjónarmið 

um verndun náttúrunnar hafa aukist verulega síðustu áratugi. Helstu áhrifaþættir á fyrirtæki í 

hinu náttúrulega umhverfi er skortur á hráefnum, aukinn orkukostnaður, mengun og afskipti 

ríkisins af umgengni fyrirtækja við náttúruna (Kotler o.fl., 2005).    

 

3.3  Rannsóknaraðferð 
Við vinnslu þessa verkefnis kynnti rannsakandi sér í fyrsta lagi kenningar um alþjóðavæðingu 

og fyrri skrif um inngönguleiðir fyrirtækja á erlenda markaði. Við þá vinnu voru notaðar 

fjölmargar fræðigreinar en einnig bækur eftir fræðimenn á sviði alþjóðaviðskipta og 

markaðsfræði. Rannsakandi kynnti sér sérstaklega þá þætti sem hafa áhrif á val á 

inngönguleiðum á markaði  þróunarlanda og þar sem spilling er viðvarandi. Einnig voru 

skoðuð tengslin milli pólitískrar áhættu og inngönguleiða fyrirtækja á erlenda markaði.  

Rannsakandi kynnti sér einnig hvað einkennir þróunarlönd og hver eru þeirra helstu 

vandamál. Þetta var gert til þess að dýpka skilninginn á viðfangsefni verkefnisins.   

Í öðru lagi var gerð rannsókn á innviðum og samfélagsgerð Gana. Rannsóknin var 

unnin með víðtækri upplýsingaöflun með aðstoð veraldarvefsins en einnig voru notaðar 

leitarvélar Útflutningsráðs Íslands. Þær vélar veittu aðgang að gagnlegum greiningum á Gana 

sem unnar eru af Economist Intelligence Unit. Þær þykja afar traustar og eru mikið notaðar af 

fyrirtækjum sem vilja kanna erlenda markaði. Mikið er því byggt á þeim heimildum. Þegar 

hægt var voru aðrar heimildir skoðaðar og bornar saman við gögnin frá Economist 

Intelligence Unit. Þá var reynt að notast við traustar heimildir eins og World Bank, U.S. 

Commercial Service, U.S. Department of State og efni frá Sameinuðu þjóðunum. Þegar 

upplýsingar skorti þaðan var notast við fréttastofur eins og BBC news en einnig var notast við 

fréttamiðla frá Gana. Eingöngu var stuðst við ritað efni en rannsakandi fór hvorki  til Gana né 

hafði hann aðgang að tengiliðum sem veitt gátu upplýsingar um landið sem hefði styrkt 

rannsóknina mikið.  

Að því loknu var greinargerðin um Gana tekin og sett í samhengi við fræðin og þannig 

var hægt að rökstyðja heppilegt val fyrir X inn á Ganamarkað. Notast var við PEST greiningu 

sem dregin var saman í svót þar sem ógnanir og tækifæri voru greind í væntanlegu ytra 

umhverfi X í Gana. Vegna verulegs skorts á upplýsingum um væntanlegt nær umhverfi X í 

Gana var ákveðið að gera ekki greiningu á því. Hún hefði orðið gloppótt og of mörgum 

spurningum ósvarað til þess að gagn væri af slíkri greiningu.   
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4 Þróunarlönd: einkenni og vandamál 
Ýmis hugtök hafa verið notuð yfir lönd og heimsálfur til þess að skýra misjafna stöðu þeirra. 

Eftir að nýlendur heimsins fengu sjálfstæði var farið að nota hugtakið vanþróuð lönd yfir þær 

þjóðir sem áður höfðu verið nefndar villiþjóðir á tíma nýlendustefnunnar. Einnig hefur verið 

notað hugtakið þriðji heimurinn en þá er hinn vestræni heimur skilgreindur sem fyrsti 

heimurinn. Austur-Evrópa og ýmis Asíulönd flokkast undir annan heiminn en fyrrverandi 

nýlendur flokkaðar sem þriðji heimurinn (Jónína Einarsdóttir og Þórdís Sigurðardóttir, 2007). 

Hugtökin eru byggð á þeirri hugmyndafræði að fyrsti heimurinn séu þróuð lönd en restin af 

heiminum séu ýmist lönd sem eru að þróast eða eru beinlínis vanþróuð (Pletsch, 1981). 

Heiminum hefur einnig verið skipt í norðrið og suðrið sem er tilraun til þess að útskýra 

skiptingu heimsins á landfræðilegan hátt. Þá er vísað til þess að hinar ríku og valdamiklu 

þjóðir eru í norðri en þær fátækari og valdaminni eru í suðri (Mohanty, 2003). Ekki hefur enn 

tekist að finna hugtak sem menn eru á eitt sáttir um og hefur ekki neikvæða merkingu á einn 

eða annan hátt. Hér verður talað um þróunarlönd annars vegar og þróuð lönd hins vegar en 

það eru þær skilgreiningar sem eru einna útbreiddastar og almennur skilningur ríkir um.  

Þegar talað er um þróun þjóða er átt við ferlið þegar lönd auka geta sína til þess að 

mæta grundvallarþörfum þegna sinna og bæta lífsgæði þeirra (Kegley og Wittkopf, 1999). 

Þróunarlönd eru lönd þar sem iðnvæðing, tæknistig og allir innviðir samfélagsins eru skammt 

á veg komnir en eru byrjaðir að þróast. Í kapitalískum samfélögum er þróun samfélaga mæld 

með stærð efnahags þeirra, það er vergri þjóðarframleiðslu (GNP). Því hærri sem verg 

þjóðarframleiðsla er á hvern einstakling því þróaðara þykir landið. Efnahagslegur vöxtur er 

vanalega mældur út frá vexti hagkerfisins í heild. Því meiri sem vöxtur vergrar 

þjóðarframleiðslu er á ári hverju því hraðar þykir landið þróast (Peet og Hartwick, 1999). Þau 

lönd sem ekki ná tilskilinni vergri þjóðarframleiðslu eru flokkuð sem þróunarlönd (Randall og 

Theobald, 1998). GNP er verg framleiðsla þjóðar óháð því hvar hún fer fram. GDP er hins 

vegar verg landsframleiðsla sem á sér stað innan marka ríkis og er óháð þjóðerni 

framleiðandans (Kegley og Wittkopf, 1999). En þjóðarframleiðsla segir ekki söguna alla og 

því þarf að skoða fleiri þætti. Algengt er að bera saman GNP og HDI sem er skammstöfun 

fyrir Human Development Index. Það er stuðull sem reiknaður var út af United Nations 

Development Program (UNDP). Stuðullinn samanstendur af nokkrum þáttum sem auka 

lífsgæði fólks. Þetta geta verið þættir eins og aðgengi að þekkingu, næringu, 
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heilbrigðisþjónustu, öryggi og afþreyingu. Einnig er skoðað stjórnmála og menningarlegt 

frelsi, lífslíkur, menntun og hlutfall þess fólks sem hefur nægilegar tekjur til sómasamlegs lífs 

(Peet og Hartwick, 1999).  Gana hefur HDI 0.533 sem þýðir að af 179 löndum í gagnabanka 

UNDP var Gana í 142. sæti árið 2006 en þess má geta að Ísland var í því fyrsta (United 

Nations Development Program, 2008). UNDP mælir einnig Human Freedom Index sem er 

stuðull sem mælir sérstaklega þátttöku almennings í stjórnmálum, löggjöf, málfrelsi og 

mismunun. Tilgangurinn með þessum stuðlum er að ná yfir sem flestar hliðar mannlegra 

aðstæðna þegar þróun landa er skilgreind (Peet og Hartwick, 1999).  Þegar fólki er neitaður 

aðgangur að þessum þáttum sem öllum þessum stuðlum er ætlað að mæla hverfa svo mörg 

tækifæri til lífsgæða, sama hverjar tekjur einstaklinga eru (Kegley og Wittkopf, 1999). 

Þótt þróunarlönd séu eins ólík og þau eru mörg hafa þau nokkur sameiginleg einkenni 

sem öll hafa þau áhrif að efnahagsleg þróun hefur látið á sér standa. Því þróaðari sem þessi 

lönd eru hins vegar efnahagslega því líklegra er að þessi einkenni séu minni (Stutz og Warf, 

2007). 

Á það hefur verið bent að vaxandi þungi fólksfjölgunar í þróunarlöndunum sé 

þröskuldur í vegi þróunar þar en einnig einkenni og afleiðing fátæktar (Jón Ormur 

Halldórsson, 1995). Í mörgum þróunarlöndum er fólksfjölgun svo hröð að framleiðsla á 

matvælum og öðrum nauðsynjum annar ekki eftirspurn. Þetta á sérstaklega við í 

Afríkulöndum. Undir slíkum kringumstæðum er ekki hægt að fæða alla þjóðina og 

hungurdauði blasir við (Stutz og Warf, 2007). Ekki stafar þó hungurdauði alltaf af 

matvælaskorti því stundum er nóg til að mat. Skýringuna er þá frekar að finna í minnkandi 

kaupmætti fólks eða að stór landsvæði eru notuð til ræktunar á framleiðslu sem ekki nýtist til 

matar (Jón Ormur Halldórsson, 1995). Fólksfjölgun fylgja einnig fólksflutningar á 

þéttbýlissvæði sem leiðir af sér aukinn þéttbýlisvanda, eins og hærri glæpatíðni, skort á 

húsnæði, mengun og þrengsli. Innviðir ná almennt ekki að vaxa í takt við fólksfjölgunina sem 

kemur niður á menntun, heilbrigðisþjónustu og atvinnulífi. Fleiri berjast um hvert starf og 

margir hafa því ekkert viðurværi. Þetta hefur í för með sér minni framleiðslu, efnahagslega 

stöðnun og lægri innkomu á hvern mann. Hins vegar ber að hafa í huga að fólksfjölgun var 

eitt sinn einkennandi fyrir þróuðu ríkin án allra þessara vandamála og því er hæpið að fullyrða 

að fólksfjölgun ein viðhaldi vanþróun landa. Fólkfjölgun er því aðeins einn áhrifaþáttur sem 

leiðir til fátæktar lands (Stutz og Warf, 2007). 

Atvinnuleysi og skortur á viðeigandi störfum miðað við hæfni fólks er stórt vandamál í 

þróunarlöndum. Margir flytja í þéttbýlið vegna lækkunar á landbúnaðarvörur eða með von um 

hærri laun. Þegar í borgina er komið er svo enga vinnu að fá. Skortur á fjárfestingum í 
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þróunarlöndum leiðir einnig til atvinnuleysis og skorts á flóknum og vel borguðum störfum 

(Stutz og Warf, 2007).  

Í þróunarlöndum getur framleiðni vinnuafls verið allt að einum fimmta lægri en í 

þróuðu löndunum. Ein ástæða þessarar lágu framleiðni er skortur á stærðarhagkvæmni í 

framleiðslu. Einnig að lítið er um fjárfestingar í þessum löndum og flest fjármagn kemur frá 

erlendum fjárfestum sem einblína að mestu á út- og innflutning en ekki atvinnuskapandi 

starfsemi. Flest þróunarlönd skortir auðlindir, eins og mannauð, stjórnunarkunnáttu, 

framleiðslutæki og verksmiðjur, til þess að framleiða verðmæti í stórum stíl. Mennta-, félags-

og heilbrigðisþjónustan er undirfjármögnuð og skapar ekki grunn að mannauði. Ólæsi er 

algengt og skólarnir eru vanhæfir. Hæft fólk , eins og læknar, stærðfræðingar, vísindamenn og 

verkfræðingar, yfirgefa heimaland sitt til þess að starfa í hinum vel borgaða vestræna heimi 

(brain drain). Við þetta bætist svo fjármagnsflótti þegar auðugir fjárfestar sjá engin tækifæri 

fólgin í því að stunda viðskipti í heimalandinu því almenningur hefur lítinn kaupmátt, 

samgöngur og samskiptakerfi eru léleg og skortur er á hráefni. Þessir menn flytja því 

starfsemi sína annað og einnig er algengt að fjármunir séu geymdir í erlendum bönkum af ótta 

við eignarnám (Kegley og Wittkopf, 1999; Randall og Theobald, 1998; Stutz og Warf, 2007). 

Í þróunarlöndum er algengt að landsvæðum sé ójafnt skipt og aðeins lítill hópur 

auðugra landeigenda ræður yfir meirihluta ræktanlegs lands. Þetta skýrist meðal annars af 

spillingu hins opinbera. Meirihluti íbúa á því ekkert land, selur vinnu sína ódýrt og býr oft á 

tíðum við sömu skilyrði og þrælar. Afleiðingarnar eru tíðar uppreisnir og pólitísk ólga (Stutz 

og Warf, 2007). 

Flest þróunarlönd eru háð útflutningi á fáum vörum sem eru viðkvæmar fyrir 

breytingum á heimsverði. Flest annað þarf að flytja inn í landið. Afleiðingin er ójafnvægi 

milli útflutnings og innflutnings sem hefur í för með sér viðvarandi gjaldeyrisskort og 

aukningu erlendra skulda sem ógjörningur er að greiða. En skuldakrísur hafa haft veruleg 

pólitískar afleiðingar fyrir þróunarlönd. Þau hafa orðið pólitískt viðkvæmari og átt erfiðara 

með að sinna uppbyggingu eigin innviða vegna þess hve miklum hluta tekna sinna þau hafa 

þurft að eyða í erlendar skuldir. Lélegir innviðir eins og skortur á samgöngum, stíflum, 

raforkustöðvum og vatnsleiðslum hefur þau áhrif að fyrirtæki hafa ekki áhuga á að fjárfesta í 

viðkomandi landi. Vítahring fátæktar er því viðhaldið og engin framþróun verður (Randall og 

Theobald, 1998; Stutz og Warf, 2007).  

Þróunarlönd eiga það flest sameiginlegt að þar er spilling rótgróið vandamál og oft á 

tíðum landlæg. Stjórnvöld eru samsett af embættismönnum sem hafa það að aðalmarkmiði að 

koma ár sinni vel fyrir borð. Hagmunir almennings líða fyrir hugsjónaleysi þessara 
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embættismanna. Menn eru ráðnir í vinnu í gegnum klíkuskap en ekki á eigin verðleikum sem 

leiðir af sér dugleysi og ójöfnuð. Herinn er oft ein best fjármagnaða opinbera stofnunin og 

hernaðaruppreisnir eru leið manna til þess að skipta um stjórnvöld. Þar sem ástandið er verst 

eru réttindi borgara fótum troðin, málfrelsi er skert og mótmælendur eru fangelsaðir án dóms 

og laga. Undir slíkum kringumstæðum er eðlilegt að borgarar upplifi sig fjarlæga eigin 

stjórnvöldum sem orkar hvetjandi á þátttöku í mótmælum og uppreisnum (Stutz og Warf, 

2007). 

 

4.1  Afríka   
Afríka eins og við þekkjum hana í dag mótaðist af nýlendustefnu Vesturlanda. Hlutverk 

Afríku var að sjá Vesturlöndum fyrir þrælum, hráefnum og plantekrum. Samfélög, hagkerfi, 

þjóðarheildir og ríki voru brotin niður. Álfunni var skipt milli nýlenduveldanna á fundi í 

Berlín árið 1885 án þess að viðstaddir væru nokkrir sem höfðu þekkingu á flókinni sögu og 

menningu álfunnar. Landamæri voru dregin í samræmi við hernaðarlega og viðskiptalega 

hagsmuni Evrópuríkja en engu skeytt um búsetu þjóðflokka. Efnahagslíf, þjóðlíf og pólitískt 

vald mótaðist í hverju Afríkulandi fyrir sig eftir því hvaða efnahagslega hlutverk hvert 

landsvæði fékk í því alþjóðlega kerfi viðskipta sem byggðist upp á nýlendutímanum. Nýtt 

hagkerfi Afríkulanda hafði það eitt að markmiði að flytja sem mestan auð út úr álfunni. Þrátt 

fyrir mikla framleiðni varð því takmörkuð efnahagsleg uppbygging í álfunni. Arðurinn af 

Afríku á mikinn þátt í þeirri velmegun sem ríkt hefur í Evrópu á seinni öldum en samfélögum 

Afríku miðaði hins vegar aftur á bak. Frá því að lönd Afríku hlutu sjálfstæði frá 

nýlenduveldunum hafa tvenns konar vandamál verið sameiginleg fyrir Afríkulönd. Í fyrsta 

lagi hefur þróun frá fátækt og bjargarleysi látið á sér standa og í öðru lagi hafa verið 

erfiðleikar með stofnanabindingu stjórnmála sem leitt hefur til blóðugra átaka, spillingar og 

óstjórnar. Lönd Afríku sátu uppi með hagkerfi sem hafði engan tilgang annan en að flytja auð 

úr landi og erfitt hefur reynst að koma hagkerfinu úr því fari sem nýlenduveldin grófu því. 

Það er staðreynd að því seinna sem lönd hefja iðnvæðingu því kostnaðarsamara er það. Enda 

er ekki hægt að byrja frá grunni eins og Vesturlönd gerðu heldur þarf að byrja á því stigi sem 

þróaðar þjóðir eru þegar komnar á (Jón Ormur Halldórsson, 1995).  

Á síðustu árum hafa orðið framfarir í Afríku sunnan Sahara og efnahagslegar aðstæður 

batnað verulega.  Yfir heildina litið eru lönd á þessu svæði að upplifa mestan vöxt og lægstu 

verðbólgu í yfir 30 ár (Burke, 2009; Wakeman-Linn og Nagy, 2008).  Árið 2007 náði Afríka 

sunnan Sahara yfir 6% hagvexti annað árið í röð þökk sé hærra verði fyrir útflutningsvörur og 
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olíu. Mörg þessara landa hafa lagt mikla vinnu í að bæta efnahagsstjórn sína með hjálp 

stofnanna eins og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Þessi vinna hefur leitt af sér bætt efnahagslegt 

umhverfi og sterkari innviði samfélaga. Mörg lönd hafa jafnframt fengið niðurfellingu skulda. 

Af þessum ástæðum hafa erlendir fjárfestar í auknum mæli litið til Afríku sunnan Sahara í leit 

að fjölbreytilegum fjárfestingarmöguleikum (Burke, 2009; World Bank, 2009a).   

Alþjóðlega fjármálakreppan mun hafa áhrif á þennan nýfengna vöxt margra 

Afríkulanda. Þau hafa engu hlutverki gegnt í heimskreppunni en eru þrátt fyrir það einna 

viðkvæmust fyrir afleiðingum hennar. Það mun meðal annars lýsa sér með minni umsvifum 

alþjóðaviðskipta og færri erlendum fjárfestingum, en búist er við 20% samdrætti slíkra 

fjárfestinga árið 2009. Hvað varðar áhrif kreppunnar á banka og aðra fjármálastarfsemi í 

Afríkulöndum er staða Afríku um sinn ekki eins slæm og margra þróaðra ríkja. Afríkulönd 

hafa mjög litla millibankamarkaði og markaði fyrir afleiður og bankarnir þeirra fjármagna 

yfirleitt lánveitingar á heimamarkaði í stað þess að gera það í gegnum erlenda lántöku.  

Bankar Afríkulanda hafa verið fremur arðbærir vegna þess að bankakerfi í lágtekju löndum 

eru síður samkeppnishæf en bankar í þróuðum hagkerfum. Sú arðbærni hefur leitt til aukinnar 

greiðsluhæfni sökum betri lausafjárstöðu. Vegna þess hefur fjármálakerfi þessara landa ekki 

enn orðið fyrir alvarlegum skakkaföllum en áhættan er vissulega til staðar. Bankar í mörgum 

lágtekju löndum eru í erlendri meirihlutaeign og ef þeir eigendur lenda í fjárhagsneyð er hætta 

á því að þeir munu draga fé sitt út úr fyrirtækjum sínum í þróunarlöndunum. Líklegt er að 

sífellt fleiri þeirra sem tekið hafa lán frá bönkum í þróunarríkjum lendi í vandræðum með að 

greiða af skuldum sínum vegna alþjóðakreppunnar líkt og gerst hefur í þróuðum ríkjum og 

getur bönkunum stafað hætta af þeirri þróun  (Burke, 2009).  

 Áætlað er að hagvöxtur þróunarlanda falli skarplega árið 2009 vegna minni 

eftirspurnar á útflutningsvörum og minna framboði í fjármálaþjónustu auk vaxandi kostnaðar 

við lántökur. Hversu lengi þessi niðursveifla varir fer eftir þróun fjármálakreppunnar og 

hvernig lönd munu bregðast við henni (World Bank, 2009b). 
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5 Kenningar um alþjóðavæðingu (internationalization theories)  
Meðal upphafskenninga um alþjóðavæðingu fyrirtækja eru Uppsalakenning Johanson og 

Vahlne frá árinu 1977 og viðskiptakostnaðarkenningin (transaction cost analysis model) en 

upphafsmaður hennar var Coase árið 1937. Þessar kenningar voru settar fram þegar það voru 

helst stór og stöndug fyrirtæki sem lögðu í útrás á erlenda markaði og beindust því 

upphafskenningar um alþjóðavæðingu fyrirtækja fyrst og fremst að slíkum fyrirtækjum. Á 

þeim tíma einblíndu smá og meðalstór fyrirtæki helst á heimamarkaði. Hið alþjóðlega 

umhverfi hefur hins vegar breyst að því leyti að markaðir hafa í auknum mæli runnið saman, 

t.d. vegna tilstilli Evrópusambandsins. Nú eru áður aðskildir markaðir orðnir að einu stóru 

markaðssvæði. Smærri fyrirtæki eiga því erfiðara uppdráttar en áður ætli þau eingöngu að 

keppa á heimamarkað því samkeppnin hefur aukist á alþjóðavísu. Í dag er alþjóðavæðing því 

ekki lengur bundin við stór fyrirtæki heldur taka smá og meðalstór fyrirtæki einnig fullan þátt 

í henni. Alþjóðavæðing fyrirtækja hefur ekki aðeins vaxið í framleiðslugeiranum heldur hafa 

þjónustufyrirtæki einnig hafið útrás (Coviello og Martin, 1999; Etemad, 2004; Glückler, 

2006). Smærri fyrirtæki búa ekki yfir sömu auðlindum og stærri fyrirtæki og hafa því ekki 

sömu tækifæri eða getu til útrásar á erlenda markaði. Fyrir smá og meðalstór fyrirtæki fylgir 

meiri áhætta að fara inn á erlenda markaði. Fyrir þau er hlutfallslega dýrara að fjárfesta í útrás 

og því verður tapið einnig meira ef aðgerðin misheppnast. Oft skortir þessi fyrirtæki auðlindir 

eins og fjármagn, stjórnunarþekkingu og reynslu af alþjóðaviðskiptum. Þar af leiðandi hafa 

þau síður þol til þess að takast á við vandamál sem geta komið upp á erlendum mörkuðum, 

jafnvel aðeins tímabundin. Af þessu leiðir að smærri fyrirtæki hafa tilhneigingu til að fara 

aðrar leiðir inn á erlenda markaði en þau stóru. Af þessum sökum hefur notagildi upphafs 

rannsóknanna, til þess að skýra alþjóðavæðingarferli smærri fyrirtækja, verið dregið í efa. 

Born globals fyrirtæki og tengslanetskenningin (network theory) eru meðal svara við þessum 

efasemdum (Etemad, 2004; Glückler, 2006; Mort and Weerawardena, 2006; Mtigwe, 2006).    

 

5.1  Uppsalakenningin (Uppsala internationalization model) 
Á sjöunda áratug síðustu aldar hófu nokkrir sænskir fræðimenn við Háskólann í Uppsölum að 

rannsaka alþjóðavæðingu sænskra framleiðslufyrirtækja. Út frá þeim rannsóknum hönnuðu 

Johanson og Vahlne kenningu árið 1977 sem skýrði val fyrirtækja á erlendum mörkuðum og 
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inngönguleiðum á þá. Kenninguna byggðu þeir að miklu á rannsókn Johanson og 

Wiedersheim-Paul frá 1975. Rannsóknirnar höfðu leitt í ljós að sænsk fyrirtæki fóru fyrst inn 

á sálfræðilega nálæga markaði en fikruðu sig með smáum skrefum á fjarlægari markaði eftir 

að þekking þeirra og reynsla jókst (Garvey og Brennan, 2006; Johanson og Vahlne, 1977). 

Sálfræðileg fjarlægð ákvarðast af því hversu ólíkir þættir eins og tungumál, menning, 

stjórnmálaumhverfi, menntun og iðnaðarstig þjóða eru. Því meiri munur á milli landa því 

fjarlægari eru markaðir sálfræðilega (Johanson og Vahlne, 1977).   

Rannsóknirnar sýndu að fyrirtæki væru í upphafi gjörn á að fara inn á erlenda markaði 

með útflutningi. Síðar settu þau á stofn dótturfyrirtæki (sales subsidiaries) og lokastig var að 

setja upp eigin framleiðslu á hinum erlenda markaði (Johanson og Vahlne, 1977). Þeir 

Johanson og Wiedersheim-Paul greindu í rannsókn sinni frá 1975 fjögur ólík þrep 

inngönguleiða á erlenda markaði þar sem hvert þrep fól í sér meiri skuldbindingu 

fyrirtækisins á hinum erlenda markaði. Fyrsta þrepið var óreglulegur útflutningur (sporadic 

export). Annað þrepið var útflutningur í gegnum umboðsmann (export modes). Þriðja þrepið 

var að setja á stofn dótturfyrirtæki á hinum erlenda markaði og fjórða þrepið eigin framleiðsla 

á hinum erlenda markaði (Garvey og Brennan, 2006).   

Rannsókn Johanson og Vahlne (1977) leiddi í ljós bein tengsl milli þekkingar á 

markaði og hversu tilbúin fyrirtæki voru til þess að skuldbinda sig á viðkomandi markaði. 

Einnig að skortur á þekkingu væri helsta fyrirstaða þess að fyrirtæki færðu sig yfir á 

alþjóðlega markaði. Mjög sjaldgæft væri að fyrirtæki settu upp eigin framleiðslu eða aðra 

starfsemi á erlendum mörkuðum fyrr en þau voru komin með nokkurra ára reynslu af 

tilteknum markaði í gegnum útflutning.  

Ákvarðanir um starfsemi á alþjóðamörkuðum byggjast bæði á almennri þekkingu sem 

og sérfræðiþekkingu á tilteknum markaði. Samkvæmt Uppsalakenningunni fæst  

sérfræðiþekking á tilteknum markaði í gegnum reynslu. Sú þekking er að mati Johanson og 

Vahlne afar mikilvæg en hana er ekki eins auðvelt að öðlast og hina almennu þekkingu. 

Almenn þekking getur til dæmis verið þekking á markaðsaðferðum og viðskiptavinahópum án 

tillits til landamæra. Sérfræðiþekking er aftur á móti þekking á ákveðnum eiginleikum 

tiltekins markaðar, viðskiptaumhverfi hans og menningu. Því meiri þekking á tilteknum 

markaði því líklegra er að fyrirtæki skuldbindi sig þar  (Johanson og Vahlne, 1977).  

Johanson og Vahlne bentu á að á smáskrefaleiðinni væru undantekningar. Stór 

fyrirtæki með miklar auðlindir gætu til að mynda tekið stærri skref inn á erlenda markaði. 

Einnig væri hægt að öðlast þekkingu á mörkuðum með öðru hætti en reynslu væru þeir 
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stöðugir og einsleitir (Johanson og Vahlne, 1977). Jafnframt gætu fyrirtæki með töluverða 

reynslu af svipuðum mörkuðum alhæft um aðra markaði (Hollensen, 2007).  

 

5.1.1  Gagnrýni á Uppsalakenninguna 

Ýmsir hafa gagnrýnt Uppsalakenninguna. Reid árið 1983 og Turnbull árið 1987 gagnrýndu 

kenninguna fyrir að vera nauðhyggjuleg (Hollensen, 2007). Samkvæmt kenningunni um 

nauðhyggju er gert ráð fyrir að allt sem gerist, þar með taldar mannlegar athafnir, ráðist af 

undanfarandi orsökum. Tilviljanir eru útilokaðar og kenningin vekur upp spurningar um frelsi 

sjálfstæðs vilja (Atli Harðarson, 1995).   

Johanson og Mattson bentu á það árið 1986 að kenningin tæki ekki til greina að 

markaðir geta verið háðir innbyrðis. Fyrirtæki væru meira alþjóðavædd ef þau litu á markaði 

sem háða hvor öðrum í stað þess að líta á þá sem algjörlega sjálfstæðar einingar (Hollensen, 

2007).  

Sharma og Johanson sýndu fram á árið 1987 að kenningin næði ekki yfir 

þjónustufyrirtæki. Þeir skoðuðu sænsk tækniráðgjafafyrirtæki og kom þá í ljós að þau 

störfuðu ekki eftir smáskrefaaðferð þeirri sem Uppsalakenningin byggir á (Hollensen, 2007). 

Rannsókn Nordström frá 1990 studdi raddir þess efnis að gangur alþjóðavæðingar hefði 

breyst og almennt orðið hraðari en áður tíðkaðist. Rannsókn hans sýndi að sænsk fyrirtæki 

fóru í auknum mæli beint inn á markaði Bandaríkjanna, Bretlands og Þýskalands án þess að 

fara fyrst inn á nágrannamarkaði sína á Norðurlöndum (Hollensen, 2007). Þessi stytting á leið 

á ekki aðeins við um sálfræðilega nálægð markaða heldur virðast fyrirtæki einnig stytta sér 

leið yfir inngönguleiðir og fara beint yfir í einhverskonar starfsemi á erlendri grundu en byrja 

ekki á útflutningi eða öðrum áhættuminni inngönguleiðum eins og Uppsalakenningin boðar 

(Hollensen, 2007).   

Í dag hafa fyrirtæki betri aðgang að upplýsingum um erlenda markaði en þau höfðu á 

þeim tíma sem Uppsalakenningin varð til og þurfa því ekki að læra af reynslunni eða 

mistökum eins og fyrirrennarar þeirra. Það skýrist helst af því að háskólar út um allan heim 

leggja í auknum mæli áherslu á rannsóknir á alþjóðaviðskiptum. Auk þess hefur fjöldi þess 

fólks sem býr yfir reynslu af alþjóðaviðskiptum aukist í áranna rás vegna aukningar á slíkum 

viðskiptum. Því eiga fyrirtæki hægara um vik að ráða slíka einstaklinga til vinnu en þurfa ekki 

að byggja upp eigin reynslu frá grunni (Hollensen, 2007). 

Þrátt fyrir þessa gagnrýni er þó viðurkennt að reynsla, stig skuldbindingar og 

sálfræðileg fjarlægð eru mikilvægir skýringarþættir á alþjóðavæðingu fyrirtækja (Hollensen, 

2007). 
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5.2   Viðskiptakostnaðarkenningin (Transaction cost analysis model) 
Hagfræðingurinn Ronald Coase birti ritgerðina Eðli fyrirtækisins árið 1937 sem hafði mikil 

áhrif í hagfræði. Þar setti hann fram þá kenningu að í frjálsum fjármagnsviðskiptum leiti 

markaðurinn  jafnan að hagkvæmustu samsetningu fjármagnsins. Starfsemi og uppbygging 

fyrirtækja miði að því sem hagkvæmast þykir og allar breytingar sem gerðar eru miði að því 

að lækka viðskiptakostnað (Coase, 1937). Coase lagði þar með grunninn að 

viðskiptakostnaðarkenningunni. Kenningin skýrir ferli alþjóðavæðingar fyrirtækja þannig að 

fyrirtæki stækki þar til viðskiptakostnaður á heimamarkaði verður sá sami og hann yrði færi 

fyrirtækið með starfsemi sína á erlendan markað. Það er að kostnaðurinn við að breyta 

uppbyggingu fyrirtæksins í takt við vöxt þess á heimamarkaði sé sá sami og að framkvæma 

sömu breytingu á erlendum markaði (Hollensen, 2007). 

Á fullkomnum markaði eiga viðskipti sér stað án viðskiptakostnaðar af fjórum 

ástæðum. Aðgangur að upplýsingum er ókeypis, ákvarðanataka er rökrétt, það eru alltaf 

valkostir um birgja og kaupendur og engin áhrif verða frá einu tímaskeiði til annars vegna 

viðskipta tveggja aðila. Í raunveruleikanum eru þessar aðstæður hins vegar sjaldnast fyrir 

hendi. Viðskiptakostnaður verður til vegna þess að það er þörf á því að endurskipuleggja, 

framkvæma og stýra viðskiptum á milli tengdra fyrirtækja. Viðskiptakostnaðarkenningin 

leitast við að skýra stofnanabundið form þessara viðskipta. Þegar skilyrði hins fullkomna 

markaðar eru ekki fyrir hendi verður til óvissa, meðal annars vegna ágreinings milli kaupenda 

og seljenda sem skýrist af tækifærissinnaðri hegðun. Til að komast hjá slíku búa menn sér til 

einhverskonar öryggisnet, eins og flókna samninga sem er bæði kostnaðarsamt og tímafrekt 

að hafa eftirlit með. Því meiri sem sérhæfing fyrirtækja er því háðari eru málsaðilar hver 

öðrum og því dýrara er að færa viðskipti sín annað (Chang og Rosenzwieg, 2001; Hollensen, 

2007; Johanson and Mattsson, 1987).  Kenningin gerir ráð fyrir því að því líkari sem markaðir 

eru heimalandinu því lægri sé viðskiptakostnaðurinn og því fari fyrirtæki fyrst á nálæga 

markaði þegar þau hefja útrás á erlenda markaði (Johanson and Mattsson, 1987).   

Áður en fyrirtæki fara inn á erlenda markaði meta þau kostnaðinn við þá framkvæmd. 

Talað er um kostnað áður en lagt er af stað (ex ante cost) og kostnað eftir að á markaðinn er 

komið (ex post cost) Það getur verið kostnaður vegna rannsóknarvinu, samningagerða, eftirlits 

með starfsemi eða kostnaður sem fylgir því ef samstarfsaðili stendur ekki við gerðan samning.  

Ef viðskiptakostnaður fyrirtækis í samstarfi við annan aðila er hærri en ef fyrirtækið myndi 

sjálft setja upp eigin starfsemi án aðkomu samstarfsaðila, þá velja fyrirtæki inngönguleiðir 
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sem bjóða upp á mikla stjórn, eins og að setja á stofn dótturfyrirtæki (wholly owned 

subsidiary) (Hollensen, 2007). 

Í stuttu máli er skýring viðskiptakostnaðarkenningarinnar á alþjóðaviðskiptum sú að 

fyrirtæki hefja framleiðslu á erlendum mörkuðum til þess að lækka viðskiptakostnað og val á 

inngönguleið miðast við lágmarks viðskiptakostnað. Því skýri viljinn til að lágmarka kostnað 

hegðun fyrirtækja (Hollensen, 2007).  

 

5.2.1  Gagnrýni á viðskiptakostnaðarkenninguna 

Fram hefur komið ýmis gagnrýni á kenninguna. Þeir Ghoshal og Moran bentu á það árið 1996 

að kenningin gerði ráð fyrir of þröngri skilgreiningu á mannlegu eðli og vísuðu þá í umfjöllun 

kenningarinnar um tækifærissinnaða hegðun. Þeir töldu að of mikið væri einblínt á aðstæður 

þar sem aðeins væri hægt að vinna eða tapa (zero-sum situation) en horft væri framhjá því að 

stundum gætu báðir hagnast (win-win situation) (Hollensen, 2007).  

Einnig hefur komið fram sú gagnrýni að kenningin horfi fram hjá innri 

viðskiptakostnaði. En rétt eins og ágreiningur getur skapast milli seljenda og kaupenda getur 

allt eins skapast ágreiningur milli móðurfyrirtækja og dótturfyrirtækja (Hollensen, 2007).  

Christensen og Lindmark bentu á það árið 1993 að kenningin ætti ekki alltaf við um 

smá og meðalstór fyrirtæki þar sem slík fyrirtæki væru oft mjög háð samvinnu við innlenda 

aðila. Vegna smæðar sinnar skorti þau oft þekkingu og auðlindir til þess að fara sjálfstætt inn 

á erlenda markaði. Það er því ekki raunverulegur möguleiki fyrir slík fyrirtæki að fara eftir 

þeim leiðum inn á markaði (Hollensen, 2007).  

Önnur gagnrýni er sú að mikilvægi viðskiptakostnaðar sé ofmetinn en 

framleiðslukostnaður hins vegar vanmetinn. Framleiðslukostnaður er til dæmis kostnaður við 

rannsóknir og þróun, kostnaður við framleiðslu og markaðsmál (Hollensen, 2007). 

 

5.3   Born globals fyrirtæki 
Born globals fyrirtæki eru fyrirtæki sem alþjóðavæðast aðeins skömmu eftir að þau hafa verið 

sett á stofn en hafa ekki fyrri reynslu af alþjóðaviðskiptum. Mörg þessara fyrirtækja hafa það 

að upphafsmarkmiði sínu að alþjóðavæðast og er það oft grundvöllur starfsemi þeirra. 

Algengt er að þau hafi enga starfsemi á heimamarkaði. Einnig er talað um born again globals 

en það eru fyrirtæki sem upphaflega einblíndu á heimamarkað en hófu síðan snarpa og 

einarða alþjóðavæðingu (Hollensen, 2007).   
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Yfirleitt eru born globals fyrirtæki lítil eða meðalstór fyrirtæki sem versla með 

hátækni vörur sem eru fljótar að úreldast. Stjórnendur þessara fyrirtækja eru oft 

hugsjónamenn og frumkvöðlar sem sjá heiminn sem eitt stórt markaðssvæði án landamæra  

(Mort og Weerawardena, 2006). Flest þessara fyrirtækja skortir þær auðlindir sem stærri 

fyrirtæki hafa til að bera og geta því ekki notað sömu inngönguaðferðir og þau inn á erlenda 

markaði. Þessar auðlindir geta verið í formi stjórnunarþekkingar eða fjármagns. Í stað 

hefðbundinna auðlinda nýta born globals fyrirtæki sér tengslanet til þess að komast fram hjá 

inngönguhömlum. En sú aðferð þykir vera helsta skýring velgengni smárra fyrirtækja á 

alþjóðlegu mörkuðum. Tengslanet er smærri fyrirtækjum því afar verðmætt enda er staða 

þeirra á markaði oft viðkvæm því algengt er að afkoma þeirra og starfsemi byggist á aðeins 

einni vöru. Slík fyrirtæki sækjast eftir samstarfsaðilum sem bæta upp veikleika þeirra og 

þannig getur öflugt tengslanet fært þeim aukinn styrk (Mort og Weerawardena, 2006). 

Af þessu má sjá að born globals fyrirtæki ögra hefðbundnum kenningum, eins og 

Uppsalakenningunni, um að fyrirtæki alþjóðavæðist í smáum skrefum. Einnig ögra born 

globals fyrirtæki fyrri hugmyndum um að  skortur á auðlindum hamli alþjóðavæðingu smærri 

fyrirtækja (Mort og Weerawardena, 2006).    

Vísbendingar gefa til kynna að born globals fyrirtæki séu að ná aukinni útbeiðslu í 

þróuðu löndunum (Hollensen, 2007) þótt skortur sé á rannsóknum sem skýra ástæður þess 

(Mort og Weerawardena, 2006). Mögulegar skýringar gætu verið að tengslanet fyrirtækja og 

einstaklinga hefur aukist út um allan heim (Mort og Weerawardena, 2006). Bætt 

samskiptatækni hefur leitt af sér auðveldari og ódýrari aðgang að upplýsingum og hægt er að 

ná til stærri hópa í senn en áður. Smá og meðalstór fyrirtæki eru almennt sveigjanlegri en 

stærri fyrirtæki og geta því brugðist við breytingum á markaði með skjótum hætti. Jafnframt 

er markaðurinn orðinn einsleitari en áður og þar af leiðandi hefur dregið úr þörf á tímafrekri 

sérhæfingu á hverjum stað fyrir sig. Aukning er á eftirspurn eftir sérhæfðum vörum sem 

einmitt er oft sérgrein smærri fyrirtækja og framleiðsluaðferðir eru orðnar hagkvæmari. 

Jafnframt hafa fjármálamarkaðir opnast sem veitir fyrirtækjum betra aðgengi að fjármögnun 

(Hollensen, 2007). 

 

5.4   Tengslanetskenningin (network theory) 
Öflugt tengslanet er mikilvægt í alþjóðavæðingu fyrirtækja vegna þess að það gerir 

fyrirtækjum kleift að tengja saman starfsemi og auðlindir sínar. Það á sérstaklega við um smá 

og meðalstór fyrirtæki sem og born globals fyrirtæki. En þau hafa ekki úr sömu auðlindum að 
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spila og stærri fyrirtæki á alþjóðamörkuðum og eru þar af leiðandi háð samvinnu við aðra 

(Coviello og Munro, 1995; Mort og Weerawardena, 2006).    

Tengslanetskenningin snýst um áhrif viðskiptatengsla milli fyrirtækja á vöxt og ferli 

alþjóðavæðingar þeirra (Mort og Weerawardena, 2006). Samkvæmt kenningunni eru 

þátttakendur á markaði tengdir hver öðrum í gegnum sambönd sem breytast í takt við sveiflur 

á markaði. Þessi sambönd geta verið á milli fyrirtækis annars vegar og viðskiptavina, birgja, 

samkeppnisaðila og opinberra stofnanna hins vegar. Sambönd þessi geta því verið tæknilegs, 

efnahagslegs, lagalegs eða persónulegs eðlis.  Aðgerðir eins þátttakanda hafa áhrif á aðgerðir 

þess næsta (Coviello og Munro, 1995; Hollensen, 2007).  Í gegnum tengslanet fá fyrirtæki 

aðgang að auðlindum annarra meðlima netsins en kenningin gengur út á að fyrirtæki séu háð 

auðlindum hvers annars. Einnig að auðlindir annarra séu ekki síður mikilvægar en eigin 

auðlindir þegar kemur að getunni til að grípa tækifæri á markaði (Snjólfur Ólafsson, 2007). 

Hver meðlimur í tengslanetinu getur slitið sambandi við næsta meðlim og myndað nýtt 

samband við annan. Þetta hefur í för með sér að tengslanetið er síbreytilegt og sveigjanlegt. 

Oft er hins vegar erfitt fyrir ný fyrirtæki á markaði að koma auga á tengsl milli þeirra 

fyrirtækja sem fyrir eru (Hollensen, 2007).   

Kostir tengslaneta eru að þau eru uppspretta markaðsupplýsinga og þekkingar sem 

myndu vanalega taka fyrirtæki mörg ár að öðlast auk þess sem það myndi kosta stórfé að afla 

slíkra upplýsinga. Fyrirtæki geta notað tengslanet sitt á heimamarkaði sem brú yfir í 

tengslanet á erlendum mörkuðum og hraðað verulega sínu alþjóðavæðingarferli (Mtigwe, 

2006, Snjólfur Ólafsson, 2007). Eðli tengslanna hefur áhrif á það hvaða leið fyrirtæki velja 

inn á erlenda markaði (Coviello og Munro, 1995). Samstarfsaðilar eða viðskiptavinir geta til 

dæmis dregið fyrirtæki út á erlendan markað og haft þannig frumkvæði að alþjóðavæðingu 

þess (Mtigwe, 2006).  Samkvæmt kenningunni er innganga á erlenda markaði frekar háð 

stöðu fyrirtækis í tengslaneti heldur en hagrænum eða menningarlegum skilyrðum hins 

erlenda markaðar (Snjólfur Ólafsson, 2007). Þegar fyrirtæki hafa komist inn í erlent 

tengslanet gengur alþjóðavæðing þeirra oft hratt fyrir sig vegna þess að fyrirtæki geta tekið 

stærri skref inn á alþjóðlega markaði. Því öflugara sem tengslanetið er því alþjóðavæddara er  

fyrirtækið og öfugt (Hollensen, 2007). 

Eitt helsta framlag tengslanetskenningarinnar er að benda á að fyrirtæki alþjóðavæðast 

sjaldnast einsömul heldur er alþjóðavæðingin afleiðing bæði formlegra og óformlegra tengsla 

fyrirtækisins við aðra. Það sé alltaf þriðji aðili sem komi að ferlinu og því sé það fyrirtækjum 

mikilvægt að nýta sér tengsl til hins ýtrasta (Mtigwe, 2006).  



31 
 

 

 

6 Inngönguleiðir 
Val á inngönguleið á erlenda markaði er mikilvægur liður í alþjóðavæðingarferli fyrirtækja. 

Það þarf ekki aðeins að kanna hvaða markað sé best að fara inn á heldur hvernig best sé að 

gera það því margar leiðir koma til greina. Fyrirtæki þurfa að horfa á hvaða inngönguleið er 

líklegust til þess að ýta undir velgengni þeirra á markaðnum (Buckley og Casson, 1998; 

Chang og Rosenzwieg, 2001).  

Það eru tvær megin leiðir til inngöngu á erlenda markaði. Sú fyrri er innganga án 

beinna fjárfestinga (non-equity mode) eins og útflutningur (export) eða leyfisveiting 

(licensing) þar sem fengið er starfsfólk á hinum erlenda markaði til að hafa milligöngu um 

viðskipti. Sú seinni er innganga með beinum fjárfestingum (equity mode), einnig kallað bein 

erlend fjárfesting (foreign direct investment) (Rodriguez o.fl., 2005).  Bein erlend fjárfesting 

er þegar fyrirtæki sem skráð er í einu landi fjárfestir í verðmætum í öðru landi. Fyrirtækin 

eiga 10% eignarhlut eða meira og hafa stjórnunarleg áhrif á reksturinn (Snjólfur Ólafsson, 

2007). Þegar sú leið er valin fjárfestir inngöngufyrirtækið annað hvort í eigin dótturfyrirtæki 

(wholly owned subsidiary) eða í sameignarfyrirtæki (joint venture) í samstarfi við einn eða 

fleiri innlenda aðila (Rodriguez o.fl., 2005).    

Þessum inngönguaðferðum er svo aftur skipt í þrjá flokka. Sá fyrsti er útflutningur 

(export mode) sem felur í sér bæði litla stjórn og litla áhættu en mikinn sveigjanleika. Annar 

flokkurinn er svokölluð millistigs leið (intermediate mode) þar sem áhættu, stjórnun og 

eignarhaldi er skipt á milli tveggja eða fleiri aðila. Þriðji flokkurinn eru beinar 

inngönguaðferðir (hierarchical modes). Það er sú leið þegar fyrirtækið hefur fulla stjórn og 

100% eignarhald á rekstrinum en sú leið felur jafnframt í sér mikla áhættu. Engin ein leið er 

betri en önnur. Allt fer það eftir aðstæðum hverju sinni hvaða leið hagstæðast er að velja og 

stundum er fleiri en ein leið valin, en það á helst við þegar fyrirtæki eru með nokkrar 

framleiðslulínur sem krefjast ólíkra inngönguleiða (Hollensen, 2007).   

Val á inngönguleið er talið úrslitaatriði þegar kemur að velgengni fyrirtækja á 

erlendum mörkuðum. Sú leið sem er valin ákvarðar að miklu leyti hve miklum auðlindum er 

varið í inngönguleiðina, áhættustig fjárfestinga, að hve miklu leyti fyrirtæki vilja hafa stjórn á 

starfseminni og hvernig þau vilja skipta með sér hagnaði (Davis, Desari og Francis, 2000; 

Rodriguez o.fl., 2005).  
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6.1  Útflutningur (export mode) 
Fyrirtæki sem velja útflutning sem inngönguleið á erlenda markaði framleiða vörur sínar á  

heimamarkaði eða í þriðja landi en flytja þær svo annað hvort beint eða óbeint á hinn erlenda 

markað. Útflutningur er algengasta byrjun fyrirtækja í alþjóðaviðskiptum sem oft þróast yfir í 

að fyrirtæki færa starfsemi sína á hinn erlenda markað (Buckley og Casson, 1998; Hollensen, 

2007). Útflutningur hefur þann helsta kost að ekki er þörf á kostnaðarsamri viðveru 

fyrirtækisins á erlendum markaði. Helstu gallar eru erfiðleikar sem fylgja því að leysa úr 

vandamálum vegna fjarlægðar. Þetta geta verið vandamál vegna ýmiskonar reglugerða, 

menningarlegs mismunar og gjaldeyrisskipta. Auk þess getur flutningskostnaður verið hár. 

Einnig er erfitt fyrir fyrirtæki sem ekki hafa bækistöðvar á erlendum markaði að kanna 

hugsanlega viðskiptamöguleika á viðkomandi stað (Luo, 1999).  

 Útflutningi er stundum skipt í þrjá flokka: óbeinan útflutning (indirect export), beinan 

útflutning (direct export) og samvinnufélag um útflutning (cooperative export). Óbeinn 

útflutningur er það þegar framleiðslufyrirtækið sér ekki sjálft um útflutninginn heldur ótengt 

fyrirtæki á heimamarkaði. Beinn útflutningur er þegar framleiðslufyrirtækið sér sjálft um 

útflutning á eigin vöru og er í beinu sambandi við fyrsta milliliðinn á hinum erlenda markaði. 

Fyrirtækið sér sjálft um afgreiðslu pappíra, verðlagningu og afhendingu til umboðsmanna eða 

dreifiaðila. Samvinnufélag um útflutning er þegar fyrirtæki gera með sér samning um 

samvinnu á framkvæmd útflutningsins (Hollensen, 2007).   

 

6.2   Millistigs inngönguleiðir (intermediary entry modes) 
Stundum geta fyrirtæki ekki þjónustað erlenda markaði frá heimalandi sínu og setja því upp 

starfsemi erlendis í samstarfi við innlenda aðila. Fyrirtækið hefur þá ekki fullt eignarhald eða 

stjórn á starfseminni heldur er því deilt á milli samstarfsaðila. Leiðirnar sem hægt er að fara 

með þessu fyrirkomulagi eru af ýmsum toga en helst má nefna leyfisveitingu (licensing), 

sérleyfi (francising), samningur um framleiðslu (contract manufacturing) og 

sameignarfyrirtæki (joint ventures). Fyrirtæki  velja yfirleitt að fara millistigsleiðina þegar þau 

búa yfir samkeppnisforskoti sem þau eru ófær um að nýta sér af einhverjum ástæðum. 

Yfirleitt er gerður samningur um langtíma samband milli fyrirtækisins og samstarfsaðila  og 

flutt er þekking og kunnátta milli fyrirtækja í ólíkum löndum (Hollensen, 2007).   

Ástæður þess að fyrirtæki kjósa að hefja eigin framleiðslu á erlendum mörkuðum geta 

verið af ýmsum toga en helst má nefna hvötina til þess að lækka framleiðslukostnað, til dæmis 

vegna ódýrara vinnuafls á hinum erlenda markaði. Ef varan er umfangsmikil hefur það í för 
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með sér háan flutningskostnað sem spara má með viðveru í landinu. Fyrirtæki gætu haft 

löngun til þess að vera nálægt erlendum viðskiptavinum sínum til þess að þjónusta þá betur. 

Enn fremur getur sú staðreynd, að víða kjósa kaupendur innlenda framleiðslu fram yfir 

erlenda, haft hvetjandi áhrif á fyrirtæki til þess að framleiða vörur sínar á erlendum markaði 

(Hollensen, 2007).  

 

6.2.1 Leyfisveiting (licensing) 

Leyfisveiting er leið til að koma á erlendri framleiðslu án mikils stofnkostnaðar en 

fyrirkomulagið felur í sér samning um samvinnu milli tveggja eða fleiri aðila í sitt hvoru 

landinu. Leyfisveitandinn gefur leyfishafanum rétt til ákveðinnar framleiðslu sem byggð er á 

einkaleyfi í skiptum fyrir greiðslu. Leyfisveitandinn getur veitt leyfishafanum rétt til þess að 

nota einkaleyfi á ákveðinni vöru eða framleiðsluaðferð, ákveðna þekkingu á framleiðslu, 

tæknilega aðstoð, afnot af framleiðslutækjum, markaðsráðgjöf og/eða afnot af vörumerki 

(Buckley og Casson, 1998; Hollensen, 2007; Luo, 1999).  Þetta gerir leyfishafanum kleift að 

framleiða eða markaðsetja vöru sem er sambærileg þeirri vöru sem leyfisveitandinn framleiðir 

sjálfur í sínu heimalandi, án þess að leyfisveitandinn þurfi að koma á fót starfsemi erlendis. 

Alþjóðafyrirtæki nota leyfisveitingu helst í þeim tilgangi að nýta tækni- og þjónustuþekkingu 

sína til þess að aukja tekjur, dreifa kostnaðinum við rannsóknir og þróun, ná til nýrra markaða 

með skjótum hætti og með lágmarks áhættu, sinna eftirspurn eftir hálfunnum vörum eða 

hráefni, skapa fyrirtækinu og vörum þess velvild á erlendri grundu eða leggja grunninn að 

frekari fjárfestingum (Luo, 1999).  

Helstu kostir þessarar leiðar eru að áhætta er takmörkuð og því er þetta hentug leið 

fyrir fyrirtæki sem eru að hefja alþjóðaferli sitt. Leyfisveiting er einnig sveigjanlegt 

fyrirkomulag sem getur verið sniðið að þörfum bæði þess sem veitir það og þess sem þiggur. 

Helstu gallar eru þeir að leyfisveitandinn verður af hagnaði sem hann fengi færi hann 

sjálfstætt inn á markaðinn. Erfiðara er að framfylgja gæðaeftirliti sem getur bitnað á gæðum 

vörunnar og laskað orðspor hennar og fyrirtækisins. Einnig er sú hætta fyrir hendi að 

leyfishafinn nýti sér þekkingu sína og hefji sjálfur eigin framleiðslu og verði því á endanum 

keppinautur (Luo, 1999).  

 

6.2.2 Sérleyfi (franchising) 

Sérleyfisveiting innifelur meiri réttindi og aðföng en leyfisveiting auk þess sem samningar eru 

gerðir til lengri tíma í senn. Sérleyfishafinn starfrækir rekstur sinn eftir forskrift frá 

sérleyfisveitandanum og er skyldugur til þess að fylgja þeim starfsreglum og aðferðum sem 
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sérleyfisveitandinn mælir til um. Sérleyfisveitandinn áskilur sér vanalega rétt til gæðaeftirlits 

á vörum og þjónustu sérleyfishafans svo hann geti ekki skaðað orðspor vörumerkisins. Í 

skiptum fyrir sérleyfið fær sérleyfisveitandinn greidda ákveðna söluprósentu og stundum er 

gerð sú krafa að sérleyfishafinn kaupi ákveðna hluti til framleiðslunnar beint af 

sérleyfisveitandanum. Almenna reglan er sú að framleiðslufyrirtæki sækjast eftir 

leyfisveitingu en þjónustufyrirtæki sérleyfisveitingu.   

Kostir og gallar sérleyfa eru svipaðir og leyfisveitinga. Helstu kostir eru hve auðveld 

og fljótleg leið þetta er til þess að komast inn á markað með vörumerki, lág pólitísk áhætta og 

lágur kostnaður. Hins vegar getur leyfishafi haft neikvæð áhrif á orðspor leyfisveitandans ef 

hann stendur ekki undir væntingum. Þrátt fyrir að leyfisveitandinn slíti samstarfinu getur 

fyrrum leyfishafinn verið áfram á markaðnum með því að breyta vörumerkinu aðeins lítillega 

(Luo, 1999). 

 

6.2.3 Samningur um framleiðslu (contract manufacturing) 

Samningur um framleiðslu kallast það þegar fyrirtæki útvista framleiðslu sinni til fyrirtækis 

sem sérhæfir sig í tiltekinni framleiðslu. Helsti munurinn á samningi um framleiðslu og 

leyfisveitingu er að leyfisveiting er yfirleitt gerð til lengri tíma í senn og felur í sér mun meiri 

ábyrgð á hendur fyrirtækisins á hinum erlenda markaði.  

Samningur um framleiðslu gerir fyrirtækinu kleift að framleiða vöru sína á hinum 

erlenda markaði án þess þó að leggja út í óafturkræfar skuldbindingar. Þetta er hentug leið 

fyrir fyrirtæki með takmarkaðar auðlindir. Samningur um framleiðslu gerir fyrirtækjum kleift 

að stjórna rannsóknum og þróun á vörum sínum, stjórna markaðsmálum, dreifingu, sölu og 

þjónustu en færa á sama tíma ábyrgðina á framleiðslunni yfir á herðar innlends fyrirtækis. 

Þessi leið býður einnig upp á mikinn sveigjanleika. Ef fyrirtækið er ekki ánægt með 

frammistöðu framleiðsluverksmiðjunnar er hægt að rifta samningum og færa sig yfir til 

annarrar verksmiðju. Einnig er tiltölulega auðvelt fyrir fyrirtæki að draga sig út af markaðnum 

án þess að verða fyrir tapi vegna bundins kostnaðar í formi verksmiðja eða slíks. Hins vegar 

getur verið erfitt að framfylgja gæðaeftirliti á framleiðslu vörunnar og einnig er sú hætta fyrir 

hendi að verksmiðjan reyni að misnota aðstöðu sína og því þarf að sýna aðgát í 

samningavinnu (Hollensen, 2007). 

 

6.2.4 Sameignarfyrirtæki (joint ventures) 

Sameignarfyrirtæki er hlutaeign milli tveggja eða fleiri viðskiptafélaga (Beamish, 1987; 

Buckley og Casson, 1998). Í alþjóðaviðskiptum eru sameignarfyrirtæki staðsett í ólíkum 
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löndum en það flækir samvinnuna. Helstu ástæður þess að fyrirtæki fara út í samvinnu eru að 

þau vilja bæta við sig einhverskonar þekkingu sem einungis samstarfsfélagi getur veitt. 

Samvinna við innlenda aðila getur flýtt fyrir vel heppnaðri inngöngu á hinn erlenda markað 

vegna staðbundinnar þekkingar þeirra. Samstarfsaðilar hafa þekkingu og reynslu til þess að 

eiga við innlend stjórnvöld sem dregur úr pólitískri áhættu við inngöngu. Með því er þó ekki 

átt við að þeir séu tengdir í pólitík. Einnig hafa þeir þekkingu á venjum og hefðum í 

viðskiptalífi, aðgang að markaðsupplýsingum og tengslaneti. Samstarf getur þannig flýtt fyrir 

tækniþróun og kynningu á vörum og almennt dregið úr viðskiptakostnaði fyrirtækja sem og 

viðskiptahömlum. Enn fremur getur sameignarfyrirtæki verið góð lausn á þeim mörkuðum þar 

sem lög ríkja um takmörkun á erlendu eignarhaldi og oft er það eina leiðin til þess að komast 

inn á tiltekinn markað samkvæmt þarlendum lögum (Chang og Rosenzwieg, 2001; Davis ofl., 

2000). Oft er erfitt fyrir smá og meðalstór fyrirtæki að ná árangri á fjarlægum mörkuðum 

nema í gegnum samstarf við innlendan aðila (Hollensen, 2007; Luo, 1999; Samli, 2004). 

Sameignarfyrirtæki er þægilegasta leiðin til að komast yfir auðlindir í samstarfi við innlendan 

samstarfsaðila og til þess að draga úr áhættu. Hins vegar er hættan á tækifærissinnaðri hegðun 

af hálfu samstarfsaðilans (Zhang, Zhang og Liu, 2007). Fyrirtæki velja samvinnu fram yfir 

yfirtöku þegar eignir fylgja yfirtöku sem ekki gagnast fyrirtækinu og þegar hið erlenda 

fyrirtæki hefur enga reynslu af markaðnum sem það fer inn á (Chang og Rosenzwieg, 2001).  

Sameignarfyrirtæki geta tekið á sig tvö form. Í því fyrra semja tvö eða fleiri fyrirtæki 

um að deila með sér áhættu, fjárfestingum og hagnaði (contractual non-equity joint venture) 

en ekki er myndað sjálfstætt fyrirtæki. Í staðinn fara fyrirtæki til dæmis í samvinnu um 

rannsóknir og þróun á vöru, samvinnu um markaðsrannsóknir, gera með sér samkomulag um 

aðföng á hráefni til langs tíma í senn og tæknilega þjálfun og aðstoð (Hollensen, 2007; Luo, 

1999). Seinna fyrirkomulagið felur í sér nýtt sjálfstætt fyrirtæki þar sem samstarfsaðilarnir 

deila með sér eignarhaldi og stjórn (equity joint venture) en þetta er algengasta leið 

alþjóðafyrirtækja inn á erlenda markaði. Aðferðin felur í sér að alþjóðlegt fyrirtæki á 

hlutafjáreign og hefur stjórn á sameignarfyrirtæki með innlendan samstarfsaðila á hinum 

erlenda markaði. Til þess að mynda sameignarfyrirtæki þarf hver hlutaðeigandi um sig að 

leggja fram fjármagn, aðstöðu, tækjabúnað, hráefni, þekkingu, vinnuafl eða landsvæði. Oft er 

það skylda samkvæmt lögum að erlendi fjárfestirinn verði að eiga ákveðna prósentu af 

heildareigninni. Sameignarfyrirtæki á erlendum markaði getur verið alveg nýtt fyrirtæki þar 

sem starfsemin er byggð upp frá grunni eða það getur verið samruni við fyrirtæki sem var á 

staðnum fyrir (Hollensen, 2007; Luo, 1999). 
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Val á réttum samstarfsaðila er afar mikilvægt og helst er horft til þess að hann hafi til 

að bera sérfræðiþekkingu á sölu og þjónustu vörunnar, lágan framleiðslukostnað, gott orðspor, 

sé farsæll á heimamarkaði, búi yfir góðu tengslaneti og fjármagni og hafi þekkingu á 

markaðsmálum. Aðalatriðið er að samstarfsaðilinn komi með inn í samstarfið þekkingu sem 

hitt fyrirtækið skortir og þykir eftirsóknarverð en markmiðið er að báðir aðilar hagnist á 

samstarfinu. Þegar farið er inn á fjarlæga markaði er gagnlegt að kanna þrennt. Í fyrsta lagi 

þarf að komast að því hvort væntanlegur samstarfsaðili hafi fyrri reynslu af samstarfi við 

erlend fyrirtæki. Í öðru lagi þarf að leggja mat á það hversu þjóðhverfur hann er og í þriðja 

lagi að komast að því af hverju hann sækist eftir samstarfi. Sé samstarfsaðili mjög þjóðhverfur 

er ekki líklegt að hann sé móttækilegur fyrir annarri menningu eða hugsanagangi en sinni 

eigin og það getur valdið miklum árekstrum í samstarfi. Sé hann reynslulítill má hafa 

efasemdir um gagnsemi hans í samstarfinu. Sækist hann eftir samstarfi vegna eigin metnaðar 

til þess að stækka á markaði er það góð vísbending um að hið erlenda fyrirtæki og 

væntanlegur samstarfsaðili deili sameiginlegum markmiðum og henti að því leyti vel til 

samstarfs (Luo, 1999; Samli, 2004). Ætli fyrirtæki að fara með starfsemi sína inn á markaði 

þróunarlanda þykir sérstaklega mikilvægt að gera það í gegnum samstarf við innlendan aðila 

því svo margir óvissuþættir eru til staðar á slíkum mörkuðum. Beamish (1987) gerði rannsókn 

á 66 sameignarfyrirtækjum milli fyrirtækja frá þróuðum löndum annarsvegar og fyrirtækja í 

þróunarlöndum hinsvegar. Hann komst að því að forstjórar fyrirtækja frá þróuðum löndum 

sem náð höfðu árangri í þróunarlöndum lögðu allir mesta áherslu á innlenda samstarfsmenn 

sem veitt gátu staðbundna þekkingu, t.d. á efnahagslegu og pólitísku umhverfi, viðteknum 

venjum í viðskiptalífi og menningu og aðgang að yfirmönnum.  

Þegar leitað er að heppilegum samstarfsaðila er gagnlegt að hafa sambandi við 

sendiráð eða viðskiptaráð viðkomandi lands. Eftir að nokkrir hugsanlegir samstarfsaðilar hafa 

verið fundnir þarf að senda þeim fyrirspurn og lýsingu á starfsemi og vilja fyrirtækisins. Þegar 

svör hafa borist hefur hringurinn þrengst og hægt er að velja þann sem heppilegastur þykir og 

hægt er að hefja samningaviðræður (Samli, 2004). 

Mikilvægt er að samningar séu kláraðir áður en samstarf hefst og liggja þarf skýrt fyrir 

hvernig ábyrgð er deilt, hvernig markaðsstarfi og dreifileiðum er háttað,  hvernig hagnaði er 

deilt og hvernig hann er fluttur úr landi. Jafnframt hvernig bókhaldi sé háttað. Einnig þarf að 

hafa í huga að nauðsynlegt getur verið að leyna samstarfsaðila ákveðnum 

iðnaðarupplýsingum svo hann geti ekki nýtt sér þær sjálfur eða flutt þær yfir til annars 

fyrirtækis (Luo, 1999; Samli, 2004). 
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Ferli samningaviðræðna er mikilvægt í þróunarlöndum en því er oft öðruvísi háttað en 

í þróuðu löndunum þar sem fólk í viðskiptum tekur ákvarðanir byggðar á köldum 

staðreyndum á pappír. Í þróunarlöndum er algengara að höfðað sé til tilfinninga fólks og um 

mikil mannleg samskipti er að ræða. Þegar upp kemur ágreiningur fer hann oft að snúast um 

tilfinningar í stað þess að snúast um rök. Eftirgjöf er eitt meginþemað í samningaviðræðum í 

þróunarlöndum og sé annar aðilinn tilbúinn til þess að gefa eftir þykir það vera tákn um lipran 

og verðugan andstæðing. Slíkt er verðlaunað með eftirgjöf af hálfu hins aðilans og þannig er 

þakklæti sýnt. Þetta þykir sýna vilja til þess að eiga í viðskiptum saman. Tíminn skiptir ekki 

máli í samningaviðræðum og enginn eindagi er settur á þær heldur eru þær unnar í mörgum 

lotum (Samli, 2004). 

 Meðal líftími samvinnufyrirtækja er aðeins sjö ár og í áttatíu prósent tilfella endar 

samvinnan á því að annað fyrirtækið kaupir hitt út. Það er ýmislegt sem orsakar þetta en helst 

má nefna breytingar á stefnumótun móðurfyrirtækisins, fyrirtækjum getur þótt minna 

nauðsynlegt að vera í samstarfi en áður, iðnaðurinn breytist eða valdahlutföll fyrirtækjanna 

geta breyst. Menningarlegur mismunur getur einnig valdið togstreitu sem og ágreiningur 

vegna jafnvægis milli vinnuframlags og eignarhlutfalls. Því er mikilvægt að fjárfestar útbúi 

fyrirfram hentuga leið út af markaðnum (exit strategy) frá upphafi sem sátt ríkir um meðal 

þeirra sem koma að samstarfinu (Hollensen, 2007).   

 

6.3   Beinar inngönguleiðir (hierarchical modes)  
Fyrirtæki sem fara inn á erlenda markaði eftir beinum inngönguleiðum gera það án samvinnu 

við aðra. Þá eiga og ráða fyrirtækin algjörlega hinni nýju starfsemi og hafa jafnframt fullt vald 

yfir því eftir hvaða leiðum farið er inn á markaðinn. Þessi leið kallar á miklar fjárfestingar og 

felur í sér mikla áhættu. Þessi leið er valin ef stjórnendur vilja meira vald yfir starfsemi á 

erlendri grundu en útflutningur og millistigsleiðin bjóða upp á. Leiðin hefur nokkrar 

undirleiðir þar sem mismunurinn felst í því hvar stjórnunin liggur hjá fyrirtækinu (Hollensen, 

2007).  

 

6.3.1 Sölufulltrúar með aðsetur í heimalandi fyrirtækis (domestic-based sales 

reprasentatives) 

Sölufulltrúi er staðsettur í heimalandi fyrirtækisins en ferðast reglulega á hinn erlenda markað 

til þess að sinna störfum sínum. Yfirleitt næst betri árangur ef sölufulltrúinn er starfsmaður 

móðurfyrirtækisins en þegar fenginn er utanaðkomandi sölumaður (Hollensen, 2007).  
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6.3.2 Umboðsskrifstofa og útibú (resident sales reprasentatives/foreign sales 

branch) 

Í þessum tilfellum er öll sölustarfsemi flutt á hinn erlenda markað. Þetta er fljótleg og einföld 

leið til þess að kynnast aðstæðum á nýjum markaði og er algeng leið þegar fyrirtæki hafa litla 

þekkingu á markaðnum. Þessi aðferð sýnir meiri skuldbindingu gagnvart viðskiptavinum en 

þegar sölufulltrúar hafa aðsetur í heimalandi fyrirtækis. Að notast við umboðsskrifstofu gefur 

fyrirtækjum tækifæri til þess að koma á samböndum við lykilmenn og byggja upp orðspor 

innan landsins. Stundum eru sett á legg útibú þar sem sölufulltrúi hefur aðsetur og ráðnir eru 

innlendir starfsmenn. Ef þetta fyrirkomulag gengur vel er oft næsta skref að stofna 

dótturfyrirtæki sem starfar undir lögum og skattaumhverfi hins erlenda markaðar. Það hefur 

fulla stjórn á sölustarfseminni á hinum erlenda markaði.  

Þetta fyrirkomulag hefur þá kosti að starfsemin er færð nær markaðnum og 

viðskiptavinum hans. Auk þess getur þetta haft skattalegt hagræði í för með sér.  Einfaldleiki 

og sveigjanleiki eru þeir helstu kostir sem umboðsskrifstofur hafa fram yfir aðrar 

inngönguleiðir. Ólíkt sameignarfyrirtækjum eða dótturfyrirtækjum, þá geta fyrirtæki sem 

notast við umboðsskrifstofu haft viðveru á hinum nýja markaði án þungra fjárhagslegra 

skuldbindinga og eru laus við vandkvæðin sem geta fylgt samstafi við innlenda 

samstarfsaðila. Einnig er ódýrara að draga starfsemina út af markaðnum með þessum hætti. 

Þetta er því kjörin leið til þess að kynnast aðstæðum á nýjum markaði áður en haldið er af stað 

í frekari fjárfestingar (Hollensen, 2007; Luo, 1999).  

 

6.3.3 Dótturfyrirtæki (wholly owned subsidiaries)  

Að setja upp dótturfyrirtæki á erlendum markaði býður fjárfestum upp á meiri sveigjanleika 

og stjórn en ef valin er sú leið að fara í samstarf. Aðferðin leyfir stjórnendum 

alþjóðafyrirtækja að stækka fyrirtæki sín eins og þeir vilja, hvar sem þeir vilja, án 

samningaviðræðna við samstarfsfélaga. Þetta getur leitt til betri yfirsýnar og stefnumörkunar. 

Það er erfitt að viðhalda sameignarfyrirtækjum, jafnvel í stöðugu umhverfi eins og víða má 

finna á Vesturlöndum. Því geta skapast mikil vandamál í þróunarríkjum þar sem 

viðskiptaumhverfi er oft óstöðugt, menning og hefðir frábrugðin því sem Vesturlandabúar 

eiga að venjast og félagsleg, pólitísk og efnahagsleg kerfi eru oft flókin. Í slíku umhverfi geta 

samningaviðræður við samstarfsaðila oft verið tafsamar og flóknar og oft halda viðræður 

áfram jafnvel eftir að búið er að skrifa undir samninga. Með dótturfyrirtækjum má komast hjá 

þessum vandamálum  (Luo, 1999).   
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Þessi inngönguleið krefst hins vegar mikils stofnfjárkostnaðar og því fylgir þessu 

töluverð áhætta enda mikið tap að draga starfsemin út af markaðnum því eftir sitja 

fjárfestingar sem ekki er hægt að fá greiddar til baka. Þessi aðferð krefst mikillar rannsóknar- 

og undirbúningsvinnu og er því bæði flókin og tímafrek. Því er mikilvægt að veðja á réttan 

markað. Fyrirtæki verða að meta hvort það sé þess virði að stofna dótturfyrirtæki til þess að 

vernda tækniþekkingu þeirra og hafa fulla stjórn á framleiðslu og markaðsmálum. Mörg 

alþjóðafyrirtæki kjósa þessa leið eftir að þau hafa farið inn á erlendan markað með öðrum 

inngönguleiðum sem hafa veitt þeim reynslu á viðkomandi markaði (Luo, 1999). 

Helstu ástæður þess að fyrirtæki setja upp einhverskonar staðbundna framleiðslu er að 

standa vörð um framleiðslu sem þegar er til staðar en ekki er hægt að koma á erlenda markaði 

með útflutningi. Einnig til að ná nýjum viðskiptamöguleikum, en staðbundin framleiðsla sýnir 

fram á skuldbindingu gagnvart viðskiptavinum og hefur þannig hvetjandi áhrif á fólk til að 

kaupa vöruna. Auk þess er hægt að draga úr kostnaði með því að komast hjá flutningum, nota 

ódýrara vinnuafl og hráefni. Jafnframt er hægt að forðast hömlur sem settar eru af 

stjórnvöldum, eins og til að mynda innflutningshömlur á ákveðnum vörum. Þessi aðferð er 

einnig fýsileg í hátæknigeiranum þar sem öllu máli skiptir að vernda tækniþekkingu 

fyrirtækisins til þess að halda samkeppnisforskoti (Hollensen, 2007; Luo, 1999). 

Þegar ákveðið hefur verið að koma á fót dótturfyrirtæki á erlendum markaði getur 

fyrirtæki annað hvort gert það með því að yfirtaka fyrirtæki sem þegar er á markaði 

(acquisition), eða að byggja nýtt fyrirtæki upp frá grunni, sem þá kallast greenfield fjárfesting. 

Brownfield er svo þriðja leiðin en hún er eins konar sambræðingur fyrri leiðanna tveggja 

(Hollensen, 2007; Luo, 1999).   

 

6.3.4 Yfirtaka (acquisition) 

Þegar fyrirtæki kaupir innlent fyrirtæki sem þegar er starfandi á markaði kallast það yfirtaka 

(Chang og Rosenzwieg, 2001; Meyer og Estrin, 2001). Yfirtaka gerir fyrirtækjum mögulegt 

að komast hratt inn á nýjan markað og veitir auðveldan aðgang að dreifileiðum, 

viðskiptavinahópi og í sumum tilfellum vörumerki eða orðspori fyrirtækis. Vegna þessa er 

yfirtaka oft talin álitlegri kostur en greenfield. Stundum er fyrrum yfirmönnum haldið í 

stöðum sínum sem auðveldar fyrirtækinu að komast inn í starfshætti og þankagang 

heimamanna. Þetta er góð leið fyrir fyrirtæki sem hafa litla reynslu af alþjóðaviðskiptum eða 

litla þekkingu á hinum erlenda markaði. Þetta er einnig hentug leið á þeim mörkuðum þar sem 

mikil samkeppni ríkir eða þar sem eru inngönguhindranir með þeim afleiðingum að lítið 

svigrúm er fyrir nýja aðila á markaði. Jafnfram er yfirtaka hentug leið til þess að fara inn á 
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markaði sem áður voru lokaðir öðrum en fyrirtækjum í ríkiseigu (Hollensen, 2007; Luo, 

1999).  

Yfirtaka hefur á sér nokkrar birtingamyndir. Samkvæmt Root árið 1987 getur hún 

verið lárétt, þ.e. vörur og starfsemi yfirtöku fyrirtækisins og þess yfirtekna er svipað. Hún 

getur verið lóðrétt, þ.e. yfirtekna fyrirtækið verður bæði birgðasali og viðskiptavinur 

yfirtökufyrirtækisins. Eða yfirtakan getur verið sammiðjuð (concentric), þ.e. yfirtekna 

fyrirtækið hefur sama markað en aðra tækni en yfirtökufyrirtækið eða að það hefur sömu 

tækni en annan markað (Hollensen, 2007).  

Yfirtaka er fljótlegasta leiðin til þess að koma upp starfsemi á erlendum markaði 

(Zhang, Zhang og Liu, 2007). Leiðin þykir einnig heppileg til þess að nálgast staðbundna 

þekkingu á fljótlegan hátt  (Chang og Rosenzwieg, 2001).  Helsta vandamálið við yfirtöku er 

hins vegar samhæfing á stjórnun milli erlendu fjárfestanna og innlendra stjórnenda 

(Hollensen, 2007, Meyer og Estrin, 2001).  Stundum er yfirtakan borguð of háu verði auk 

þess sem hætta er á menningarlegum árekstrum (Zhang o.fl., 2007).   

 

6.3.5 Greenfield fjárfesting (greenfield investment) 

Greenfield er sú leið þegar nýtt fyrirtæki er byggt frá grunni á erlendum markaði (Chang og 

Rosenzwieg, 2001). Fyrirtækið er í eign móðurfyrirtækis sem hefur höfuðstöðvar í heimalandi 

sínu, eða í þriðja landi.  Þetta geta fyrirtæki gert ein og sér eða í félagi við aðra. Í 

grundvallaratriðum er greenfield hentug leið til beinnar erlendrar fjárfestingar því fyrirtæki 

velja sér markað sem hentar þörfum þeirra best, byrja frá grunni og aðlagast að 

viðskiptamenningu tiltekins lands á sínum eigin hraða (Meyer og Estrin, 2001; Yung-Ming, 

2006). Fyrirtæki sem búa yfir mikilli tækni- og skipulagsþekkingu eru líkleg til þess að vilja 

nýta sér það til fullnustu og velja greenfield því þannig hafa þau mest að segja um starfsemina 

allt frá grunni. Því meiri sem þessi þekking er því líklegri eru slík fyrirtæki að velja greenfield 

fram yfir yfirtöku (Chang og Rosenzwieg, 2001).  

Vandamálin sem fylgja yfirtöku geta verið kveikjan að því að fyrirtæki kjósa frekar 

greenfield leiðina. Auk þess sem það þykir almennt eftirsóknarvert að ráða sjálfur ferðinni og 

geta byggt um starfsemi eftir eigin höfði. En helsti kosturinn við greenfield er að fyrirtæki 

notast frá upphafi við nýjustu tækni og tækjabúnað og geta innleitt eigin venjur og mótað 

starfsemina eftir eigin höfði. Þannig er komist hjá vandamálunum sem upp geta komið þegar 

breyta þarf rótgrónu fyrirkomulagi innan fyrirtækja. Segja má því að þetta sé ný og fersk 

byrjun fyrir fyrirtæki. Leiðin þykir einnig heppileg ef skortur er á fyrirtækjum til yfirtöku eða 

þegar yfirtaka þykir of kostnaðarsöm. Hins vegar er greenfield seinlegri og oft dýrari leið en 
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yfirtaka (Hollensen, 2007; Yung-Ming, 2006). Þótt greenfield bjóði upp á mikla stjórn yfir 

starfseminni á hinum erlenda markaði njóta slík fyrirtæki stundum ekki fríðinda frá 

innlendum yfirvöldum (Bhaumik og Gelb, 2005; Zhang o.fl., 2007).  

 

6.3.6 Brownfield 

Brownfield leiðin er einskonar sambræðingur yfirtöku og greenfield. Að forminu til er þetta 

yfirtaka en líkist í aðalatriðum greenfield. Aðferðin snýst um það að sett er á stofn ný 

starfsemi á erlendum markaði með því að kaupa fyrirtæki sem er þegar starfandi á 

markaðnum. Móðurfyrirtækið hefur höfuðstöðvar sínar í heimalandinu og getur gert kaupin 

sjálfstætt eða í samvinnu við aðra. Ef um samvinnu er að ræða er eignarhlutur fyrirtækisins 

hafður nægilega stór til þess að full völd haldist. Hið nýja fyrirtæki er síðan rifið niður innan 

tveggja ára og byggt upp frá grunni. Móðurfyrirtækið leggur til nýjar auðlindir eins og 

starfsfólk, verksmiðjur, vörur og framleiðslutæki (Yung-Ming, 2006).  

Þessi aðferð er helst valin ef fyrirtæki þarfnast auðlindanna á hinum erlenda markaði 

en þær eru ekki nægar í sjálfu sér til þess að reksturinn gangi eins og ætlað er. Einnig ef 

viðskiptakostnaður þykir of hár séu aðrar inngönguleiðir valdar eins og greenfield og þegar 

mikil þörf er á samhæfingu í starfseminni. Hins vegar getur brownfield verið mjög 

kostnaðarsöm aðferð því byggja þarf fyrirtækið upp frá grunni og færa þarf auðlindir frá 

heimamarkaði yfir á hinn erlenda markað (Meyer og Estrin, 2001; Yung-Ming, 2006). Þessi 

leið er oft valin á lítið þróuðum mörkuðum þar sem yfirtaka á innlendu fyrirtæki hefur í för 

með sér svo miklar breytingar á starfseminni að varla er lengur hægt að kalla það yfirtöku, en 

heldur ekki greenfield þar sem nýtt fyrirtæki var ekki byggt upp frá grunni (Meyer og Estrin, 

2001).  
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7 Áhrifaþættir á val á inngönguleið 
Fram hefur komið að fyrirtæki hafa úr ýmsum inngönguleiðum að velja þegar haldið er á 

erlenda markaði og ræðst valið af fjölmörgum þáttum. Í markaðsumhverfi fyrirtækja finnast 

kraftar sem hafa áhrif á starfsemi þeirra, velgengni eða bresti. Í markaðsumhverfinu er því 

bæði að finna tækifæri og ógnanir (Kotler o.fl., 2005).  Að velja rétta inngönguleið getur verið 

flókið því það þarf að leggja mat á kosti og galla þessara þátta og ákveða hverju er þess virði 

að sleppa og hvað er þess virði að öðlast. Valið ætti að byggja á væntanlegum hagnaði en það 

er oft hægara sagt en gert að meta aðstæður á erlendum mörkuðum þar sem upplýsingar eru 

oft af skornum skammti. Það eru helst nær- og fjær umhverfi fyrirtækja sem hefur áhrif á val 

þeirra á inngönguleið en umhverfi þetta tekur sífelldum breytingum og því verða fyrirtæki að 

fylgjast vel með breyttum áherslum og miða stefnumörkun sína við þær (Hollensen, 2007; 

Kotler o.fl., 2005).    

Fyrirtæki þurfa oft að færa fórnarkostnað þegar kemur að vali á inngönguleið. 

Dótturfyrirtæki veita alþjóðafyrirtækjum meiri stjórn á starfsemi þeirra en sameignarfyrirtæki 

gera. Hins vegar eiga dótturfyrirtæki erfiðara með að bregðast við áhættuþáttum í flóknu, 

fjandsamlegu og breytilegu umhverfi. Það stafar aðallega að því að dótturfyrirtæki hafa ekki 

mikilvægan stuðning og þekkingu frá innlendum samstarfsaðila eins og sameignarfyrirtæki 

hafa. Til þess að velja réttu leiðina er því mikilvægt að alþjóðafyrirtæki meti hve mikil óvissa 

ríki á þeim markaði sem sótt er inn á (Luo, 1999).   
 

7.1  Áhrif nær umhverfis (micro environment) á val  fyrirtækja á 

inngönguleiðum 
Fjölmargir innri þættir fyrirtækis hafa áhrif á val þeirra á inngönguleið á erlenda markaði. 

Stærð fyrirtækisins og auðlindir þess hafa mikið að segja um getu þeirra til þess að hefja 

viðskipti á erlendum mörkuðum. Skorti ákveðnar auðlindir, eins og reynslu og fjármagn, hefja 

fyrirtæki alþjóðleg viðskipti sín í smáum skrefum sem krefjast ekki mikilla stofnfjárfestinga. 

Útflutningur væri dæmigerð byrjun fyrir slík fyrirtæki (Hollensen, 2007).    

Fyrri reynsla stjórnenda af alþjóðaviðskiptum dregur úr óvissu þegar haldið er inn á 

erlenda markaði og getur jafnframt dregið úr kostnaði við inngöngu. Fyrri reynsla eykur því 
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líkurnar á því að fyrirtæki notist við inngönguleiðir sem krefjast skuldbindinga (Hollensen, 

2007).  

Eiginleikar þeirrar vöru og þjónustu sem fyrirtæki selja hafa áhrif á val á inngönguleið. 

Þetta eru eiginleikar eins og virði vöru, þyngd hennar og umfang, ending og samsetning. 

Dýrar vörur eru yfirleitt seldar í gegnum útflutning og það sama á við þegar fyrirtæki vill hafa 

fulla stjórn á framleiðslu vöru sinnar. Tæknilega flóknar vörur sem þurfa eftirfylgni krefjast 

aftur á móti viðveru fyrirtækisins á hinum erlenda markaði og því eru fyrirtæki sem selja slíka 

vöru líklegri til þess að notast við millistigsleið eða beinar inngönguleiðir (Hollensen, 2007).  

 

7.2 Áhrif fjær umhverfis (macro environment) á val fyrirtækja á 

inngönguleiðum 
Gerðar hafa verið rannsóknir á áhrifum fjær umhverfis fyrirtækja á val þeirra á 

inngönguleiðum. Luo (1999) sýndi fram á að viðskiptahömlur, eins og til að mynda tollar og 

kvótar á innfluttar vörur, auka líkurnar á að fyrirtæki setji á stofn eigin framleiðslu á erlendum 

markaði og notist því við beinar inngönguleiðir. Þannig hefur stefna yfirvalda á hinum erlenda 

markaði varðandi erlendar fjárfestingar áhrif á val fyrirtækja á inngönguleið. Þar sem hefðir 

og venjur á markaði eru þess eðlis að neytendur kjósa innlenda framleiðslu fram yfir erlenda 

kjósa fyrirtæki einnig að hefja framleiðslu í viðskiptalandinu  (Hollensen, 2007; Luo, 1999). 

Því stærri sem markaðurinn er og því meiri sem vöxtur hans er því líklegar er að 

fyrirtæki séu tilbúin í miklar skuldbindingar. Á slíkum mörkuðum er notast við dótturfyrirtæki 

eða sameignarfyrirtæki í meirihlutaeigu (majority-owned joint venture). Litlir markaðir, 

sérstaklega þeir sem eru landfræðilega einangraðir og erfitt er að þjónusta frá nágrannalandi, 

hljóta oft ekki mikla athygli. Á slíkum mörkuðum er algengt að fyrirtæki notist við útflutning 

eða leyfisveitingar því sú nálgun leyfir fyrirtækjum að komast inn  á markaðinn án þess að 

fara út í kostnaðarsamar skuldbindingar (Hollensen, 2007).  

Þegar eftirspurn eftir vöru á hinum erlenda markaði er óþekkt eru fyrirtæki óviljug til 

að fara út í miklar fjárfestingar. Óvissa með eftirspurn er algengust á óþroskuðum mörkuðum 

eða í hnignandi iðnaði. Á slíkum mörkuðum er líklegt að fyrirtæki velji inngönguleið sem 

felur í sér lágmarks stofnkostnað, eins og til dæmis leyfisveitingu. Þegar eftirspurn verður 

stöðugri og fyrirsjáanlegri, eins og tilfellið er oftast á þroskuðum mörkuðum, þá er fyrirtækið 

betur í stakk búið til að meta hversu mikil framleiðsla er þörf til að fullnægja markaðinum og 

tilbúnari í meiri skuldbindingar (Luo, 1999).   



44 
 

Samband fyrirtækis við kaupendur getur haft áhrif á val á inngönguleið. Þau fyrirtæki 

sem hafa sterkt viðskiptavinasamband í gegnum fyrri viðskipti eru líkleg til þess að notast við 

beinar inngönguleiðir. Aftur á móti væri ráðlegt fyrir þau fyrirtæki sem ekki hafa slík 

sambönd að notast við inngönguleiðir sem krefjast minni skuldbindinga (Luo, 1999).  

Því meiri samkeppni á hinum erlenda markaði því líklegra er að fyrirtæki velji 

inngönguleið sem er sveigjanleg og krefst lágmarks skuldbindinga (Hollensen, 2007). Þegar 

samkeppni á markaði er kviklynd er ekki ráðlagt að notast við inngönguleiðir sem í eðli sínu 

minnka sveigjanleika fyrirtækis. Kviklyndur markaður er þegar tæknilegir, þjóðhagfræðilegir, 

félagslegir og lýðfræðilegir þættir eru síbreytilegir og reglugerðaverk skapa aðstæður sem 

einkennast af ákafri samkeppni sem ákvarðast af verðlagningu, markaðskostnaði og 

fjárfestingum. Slíkar aðstæður kalla á hröð viðbrögð og sveigjanleika alþjóðafyrirtækja (Luo, 

1999).  

Á mörkuðum, þar sem lítið er um úrval af hentugum samstarfsaðilum er líklegra en 

ella að hegðun á markaðnum sé tækifærissinnuð af hálfu þeirra fáu samstarfsaðila sem 

starfandi eru. Slíkt ýtir undir vilja fyrirtækja til að notast við beinar inngönguleiðir svo forðast 

megi tækifærissinnaða hegðun (Hollensen, 2007). Aðgengileiki og tengsl við birgja og 

dreifiaðila er mikilvægur en fyrirtæki sem skortir slík tengsl eru líkleg til þess að kjósa 

samvinnu við innlenda aðila (Luo, 1999).  

Á mörkuðum þar sem skortur er á viðunandi vernd laganna á eignarrétti fyrirtækja og 

þar sem auðlindir þeirra eru óvarðar sjóræningjastarfsemi, kjósa fyrirtæki að notast við 

inngönguleiðir sem veita þeim fulla stjórn á starfsemi þeirra með lágmarks aðkomu innlendra 

aðila. Fyrirtæki á slíkum mörkuðum eru líkleg til að notast við beinar inngönguleiðir eða 

sameignarfyrirtæki í meirihlutaeigu (Hollensen, 2007). 

Framandi menning fjarlægra markaða veldur fyrirtækjum óvissu og hefur því áhrif á 

val þeirra á inngönguleið. Menningarlega lík lönd eru þau lönd þar sem viðskiptalíf og 

iðnaður er svipað, þar sem tungumál er það sama eða skylt, þar sem menntastig er 

sambærilegt og menningareinkenni eru lík. Sé mikil fjarlægð á milli menningarheima eru 

fyrirtæki líkleg til að forðast miklar skuldbindingar en stofna þess í stað til samvinnu. Á 

slíkum mörkuðum velja fyrirtæki því sveigjanlega leið og litlar skuldbindingar (Hollensen, 

2007). Með tímanum læra fyrirtæki að yfirstíga hindranir sem skapast af menningarlegum 

mun og færa sig frá áhættulitlum inngönguaðferðum, eins og að nota umboðsmenn eða útibú, 

leyfisveitingar og sérleyfi, og yfir í áhættumeiri inngönguaðferðir eins og sameignarfyrirtæki í 

meirihlutaeigu og dótturfyrirtæki. Jafnframt færa þau viðskipti sín frá menningarlega 

nálægum löndum yfir til fjarlægari landa frá menningarlegu sjónarhorni séð (Luo, 1999). 
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7.3  Tengsl milli einstakra áhrifaþátta og vals á inngönguleiðum 
Fræðimenn hafa skoðað tengslin milli einstakra áhrifaþátta og vals á inngönguleiðum 

fyrirtækja inn á erlenda markaði. Hér verða skoðaðir þeir þættir sem helst hafa skírskotun til 

þessa verkefnis en það eru áhrif spillingar á val á inngönguleið, erlendar fjárfestingar í 

þróunarlöndum og hvaða áhrif pólitískur óstöðugleiki hefur á val fyrirtækja á inngönguaðferð. 

 

7.3.1  Inngönguleiðir og spilling 

Samkvæmt Hope árið 2000, Treismann sama ár og Warran árið 2004 er hin almenna 

skilgreining á spillingu misnotkun á opinberu valdi til persónulegs ávinnings. Þeir sem taka 

þátt í spillingu brjóta gildandi lög í eigin þágu. Spilling er misbrestur á siðferðislegri forystu 

og stjórnun. Hún grefur undan félagsauði, eyðileggur ímynd opinberra starfsmanna og ýtir 

undir pólitískan óstöðugleika. Spilling leiðir einnig til þess að fólk tekur síður þátt í 

stjórnmálum því það hefur ekki trú á þeim eða stofnunum landsins. Það leiðir aftur af sér að 

fólk sér ekki ástæðu til þess að fara eftir lögum og reglum og virðir ekki yfirvöld (Boafo-

Arthur, 2008).   

Spilling er áhrifaþáttur sem vert er að skoða vel því spilling getur haft töluverð áhrif á 

starfsemi fyrirtækja en Mauro frá 1995 sýndi meðal annars fram á að spilling hefur hamlandi 

áhrif á vöxt fyrirtækja og þróun þeirra (Uhlenbruck, Rodriguez, Doh og Eden, 2006).  

Rannsóknir manna eins og Mauro frá 1995, Habib og Zurawicki frá 2002 og Bhardan 

frá 1997 sýna að spilling dregur verulega úr beinni erlendri fjárfestingu á þeim mörkuðum þar 

sem spilling er ríkjandi og það jafnvel þótt aðrir þættir, eins og menningarlegur mismunur og 

pólitísk áhætta, eru viðráðanlegir (Uhlenbruck o.fl., 2006). Það skiptir því miklu máli að taka 

þessa breytu með inn í jöfnuna þegar ákveðin er inngönguleið og best að gera það frá upphafi 

því það er bæði kostnaðarsamt og tafsamt að skipta um inngönguaðferð á miðri leið 

(Uhlenbruck o.fl., 2006). 

Samkvæmt Raddock frá 1986 eru ákveðin þolmörk gagnvart spillingu í hverju landi en 

sé farið yfir þau þolmörk getur það leitt til óstöðugleika í hinu pólitíska umhverfi. Viðvarandi 

spilling er áhættuþáttur fyrir alþjóðleg fyrirtæki því líkurnar á að sífellt sé krafist meiri 

mútugreiðslna aukast með tímanum (Agarwal og Feils, 2007). Samkvæmt Zhao, Kim og Du 

frá árinu 2003 eru óspillt lönd með gegnsæja stjórnsýslu líklegri til þess að laða til sín beinar 

erlendar fjárfestingar en þau lönd þar sem spilling er viðurkennd (Agarwal og Feils, 2007). 

Fyrirtæki láta spillingu þó ekki koma í veg fyrir að þau fari inn á markaði en algengt er 

hins vegar að fyrirtæki sem fara inn á mjög spillta markaði velji leiðir án beinna fjárfestinga 
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(nonequity entry mode). Þannig tekur fyrirtæki þátt í allri starfsemi en án eignarhalds og því 

veitir sú aðferð fyrirtækjum tækifæri á því að starfa á spilltum mörkuðum en forðast um leið 

kostnaðinn sem fylgir slíkri spillingu og forðast langtíma skuldbindingu á óstöðugum markaði 

(Uhlenbruck o.fl., 2006).  

Rodriguez, Uhlenbruck og Eden (2005) skoðuðu sambandið milli spillingar og 

inngönguaðferða alþjóðlegra fyrirtækja sem kjósa að fara inn á erlenda markaði með beinni 

erlendri fjárfestingu. Þeir segja að spilling finnist alls staðar en að hún sé sérstaklega útbreidd 

í þóunarlöndum og á óþroskuðum mörkuðum, sem alþjóðafyrirtæki beini einmitt sjónum 

sínum sérstaklega að. Höfundarnir vilja skipta spillingu upp í tvo flokka. Annars vegar í 

allsráðandi spillingu og hins vegar í tilviljanakennda spillingu.  

Allsráðandi spilling varðar það hversu líklegt það er að fyrirtæki standi frammi fyrir 

spilltum embættismönnum. Hversu líklegt það er byggist aftur á móti á því hversu algeng 

spilling er í viðskiptalífi viðkomandi lands. Eftir því sem spilling er meira allsráðandi er meiri 

nauðsyn á því að takast á við þau vandamál sem fylgja spillingunni. Þær aðstæður geta komið 

upp að fyrirtæki vilja starfa í ríki þar sem spilling er allráðandi þegar sú starfsemi sem 

fyrirtækið vill sinna er álitin ólögmæt í öðrum löndum en annað hvort álitin lögmæt í 

viðkomandi ríki eða litið er fram hjá henni (Rodriguez o.fl., 2005).  

Óvissa getur verið tengd við spillingu. Það er það sem nefnd er tilviljanakennd spilling 

og á sú skilgreining við þegar tvíræðni einkennir spillt samskipti í viðkomandi ríki. Þar sem 

spilling er tilviljanakennd geta lög og viðmið verið háð duttlungafullum og mismunandi 

túlkunum auk þess sem mútur geta verið árangurslausar þar sem valdsvið eru veik og ekki 

skýrt aðgreind. Þar sem spilling er mjög tilviljankennd einkennast samskipti við opinbera 

embættismenn af viðvarandi óvissu um hverjum á að múta og hversu háar fjárhæðir þarf til 

svo markmiðinu sé náð. Tilviljanakennd spilling gerir það að verkum að spillingin er ekki 

eins gegnsæ eða áreiðanleg eins og þar sem hún er allráðandi. Þar af leiðandi á fyrirtæki 

erfiðara með að gera sér grein fyrir því hvernig það á að takast á við eða notfæra sér hið spillta 

ástand (Rodriguez o.fl., 2005).  

Höfundar telja að þessi skipting auðveldi alþjóðafyrirtækjum að skilja þær áskoranir 

sem þau verða fyrir á spilltum mörkuðum svo þau megi annað hvort sneiða hjá þeim eða 

notfæra sér aðstæður. Þeir komust að því að fyrirtæki sem fara inn á markað þar sem spilling 

er tilviljanakennd eru líklegri til að gera það í samvinnu við innlenda aðila, hvort heldur 

einstaklinga eða fyrirtæki. Þar sem spillingin er tilviljanakennd eiga erlend fyrirtæki erfitt 

með að meta aðstæður og treysta því gjarnan á innlenda samstarfsaðila sína (Rodriguez, o.fl., 

2005; Uhlenbruck o.fl., 2006).   
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Samstarf við innlendan aðila leiðir gjarnan til þess að fyrirtækið öðlast réttmæti í 

augum samfélagsins (Meyer og Nguyen, 2005). Þar sem spilling er tilviljanakennd er ólíklegt 

að fyrirtæki öðlist réttmæti í augum innfæddra ef þau múta embættismönnum. Fyrir fyrirtæki 

á spilltum markaði skiptir máli að öðlast viðurkenningu og réttmæti því það gerir 

embættismönnum erfiðara um vik að misnota sér aðstæður. En réttmæti eykur líkurnar á að 

önnur fyrirtæki eða stofnanir standi með fyrirtækinu og þannig verður staða þess sterkari 

gagnvart spillingu. Ein leið til að öðlast réttmæti er  myndun tengslanets milli fyrirtækja og 

það á sérstaklega við þegar yfirvöld eru ekki líkleg til að sinna skyldu sinni um verndun 

eignarréttar. Slíkt tengslanet virka oft sem inngönguhömlur fyrir ný fyrirtæki á markaði því 

fyrirtækin sem mynda netið geta farið að haga sér eins og einokunarhringur. Fyrirtæki sem 

vilja auka réttmæti sitt og komast inn í umrætt tengslanet eru líkleg til þess að fara í samstarf 

við innlenda aðila þegar þau fara inn á markaði þar sem spilling er tilviljanakennd (Rodriguez 

o.fl., 2005). Samkvæmt Making og Delios frá 1996 og Shan og Hamilton frá 1991 sýna 

rannsóknir að fyrirtæki öðlast verulegt réttmæti fari þau í samvinnu við aðra auk þess sem 

slíkt fyrirkomulag veitir þeim þekkingu á því hvernig best sé að eiga við staðbundin yfirvöld 

og aðrar stofnanir (Rodriguez o.fl., 2005). Samkvæmt Yiu og Makino frá 2002 er annar kostur 

sameignarfyrirtækja sá að slíkt fyrirkomulag dregur úr samskiptum fyrirtækisins við yfirvöld 

og þar af leiðandi dregur það úr líkunum á að þurfa að eiga við spillta embættismenn 

(Rodriguez o.fl., 2005).  

Öfugt við fyrirtæki á markaði þar sem spilling er tilviljanakennd fara fyrirtæki á 

markaði þar sem spilling er allsráðandi síður inn með samvinnu við innlendan samstarfsaðila 

heldur eru líklegri til að nota beinar inngönguleiðir. Það skýrist helst vegna þess að 

ávinningurinn af samstarfi við innlenda aðila er minni í slíku umhverfi því ætlast er til þess af 

fyrirtækjum sem starfa undir slíkum kringumstæðum að þau láti undan þrýstingnum um að 

taka þátt í spillingu. Spillingin er svo allráðandi hvort sem er að líkurnar á að komast hjá 

henni eru sáralitlar, jafnvel í samvinnu við innlendan aðila. Fyrirtæki sem ná að nýta sér 

spillinguna sér til framdráttar þurfa ekki að deila hagnaðinum með samstarfsaðila sínum og 

getur það verið annar hvati. Rodriguez o.fl. (2005) komust að því að fyrirtæki eru  líklegri til 

þess að taka þátt í spillingu ef hún er allsráðandi jafnvel þótt slík hegðun geti skaðað orðspor 

fyrirtækisins. En einmitt vegna þess að spillingin er allsráðandi getur þátttaka í henni leitt til 

réttmætis fyrirtækisins út á við. Yfirvöld veita fyrirtækinu sambönd og úrræði sem láta það 

líta út fyrir að vera réttmætt og viðurkennt, sem getur gert fyrirtækið sýnilegra í augum 

almennings og dregur því úr þörfinni á myndun tengslanets. Samkvæmt Boddewyn og Brewer 

frá 1994 getur allráðandi spilling einnig haft þau áhrif að fyrirtæki njóti lipurðar og velvilja 



48 
 

frá yfirvöldum og geta þannig komist hjá hefðbundnum inngönguhindrunum og vandamálum 

eftir að starfsemi er hafin, eins og að viðhalda nauðsynlegum leyfum og þess háttar 

(Rodriguez o.fl., 2005). Spilling getur gert fyrirtækjum kleift að fara framhjá 

kostnaðarsömum reglugerðum á mörkuðum þar sem stífar reglur gilda um atvinnulífið. Hins 

vegar ber að taka þessar niðurstöður með fyrirvara því þátttöku í spillingu er erfitt að mæla 

enda ekki allir sem vilja viðurkenna sinn þátt í slíku athæfi. Einnig er viðhorf manna til 

þátttöku í spillingu misjafnt eftir lögum og reglugerðum heimalands fyrirtækja. Í 

Bandaríkjunum gilda til að mynda mjög strangar reglur um þátttöku fyrirtækja í spillingu á 

erlendum mörkuðum og háum sektum beitt ef slíkt kemst upp (Rodriguez o.fl., 2005 og 

Uhlenbruck o.fl., 2006). Árið 1997 skrifuðu öll OECD löndin, ásamt fleirum, undir samning 

um það að taka ekki þátt í spillingu með einum eða öðrum hætti til þess að hagnast í 

viðskiptum (Wyk, Dahmer og Custy, 2004).  

Þegar uppi er staðið er spilling alvarleg hindrun á eðlilegri efnahagslegri þróun og 

stöðugleika þróunarlanda, en tengsl eru á milli þess að dregið sé úr spillingu og efnahagslegs 

vaxtar. Að taka þátt í spillingu leiðir á endanum aðeins til dýpri vandamála og aukins 

kostnaðar (Rodriguez o.fl., 2005).  

 

7.3.2  Inngönguleiðir og þróunarlönd 

Fyrirtæki sem fara inn á markaði þróunarlanda mega eiga von á miklum viðskiptamöguleikum 

því þar eru að mörgu leyti  að finna óplægða akra. Á árum áður þótti flókið að fara inn á þessa 

markaði vegna vanþekkingar á pólitísku, félagslegu og efnahagslegu umhverfi þeirra, en það 

hefur breyst. Með aukningu alþjóðlegra fyrirtækja inn á markaði þróunarlanda hefur þekking 

aukist (Zhang o.fl., 2007).  

Þegar fyrirtæki fara inn á markaði þróunarlanda er algengt að þau fari í smáum 

skrefum. Samkvæmt Penner-Hahn árið 1998 byrja fyrirtæki á inngönguleiðum sem fela í sér 

litla áhættu þangað til að þau hafa öðlast næga þekkingu og sjálfsöryggi til þess að færa sig 

yfir í starfsemi sem býður upp á meiri skuldbindingar og stjórn (Zhang o.fl., 2007). Rannsókn 

Kogut og Zander frá 1993 sýndi að með tímanum safni fyrirtæki þekkingu með því að fara inn 

á erlenda markaði í smáum skrefum og að þau tvinni saman þekkingu sína á heimamarkaði og 

hinum erlenda markaði. Niðurstöður þessa fræðifólks styðja Uppsalamódelið sem hefur verið 

sú kenning sem helst hefur verið notuð til þess að skýra gang beinna erlendra fjárfestinga. En 

megin stefið í þessu módeli er það að alþjóðleg útþensla er ferli sem samanstendur af 

ákvörðunum sem teknar eru raðbundið í smáum skrefum (Johanson og Vahlne, 1977; Zhang 

o.fl., 2007).   



49 
 

Markaðir þróunarlandanna eru oft taldir áhættusamir vegna pólitísks óstöðugleika, 

afskipta yfirvalda af viðskiptalífi, inngönguhindrana og skorts á verndun eignarrétts. Því er 

talið heppilegt að fara inn á slíka markaði í samvinnu við innlenda aðila en þekking þeirra á 

staðháttum og gangverki viðskiptalífsins dregur úr óvissuþáttum. Því sé samvinna við 

innlenda aðila mun heppilegri leið til að komast hjá hindrunum óstöðugra markaða en beinar 

inngönguleiðir auk þess sem sýnt hefur verið fram á að samvinna dregur úr viðskiptakostnaði 

(Bhaumik og Gelb, 2005; Zhang o.fl., 2007).  

Samvinna hefur í för með sér þrjá mikilvæga kosti á óstöðugum mörkuðum. Í fyrsta 

lagi getur þekking hins innlenda samstarfsaðila dregið úr áhættunni sem fylgir því að fara inn 

á markaði sem eru sálfræðilega fjarlægir. Í öðru lagi gerir samvinna við innlenda aðila 

alþjóðafyrirtækjum kleift að minnka fjárhagslegar skuldbindingar sínar gagnvart 

dótturfyrirtækjum. Í þriðja lagi getur innlendur samstarfsaðili í þróunarríki haft þekkingu sem 

nýtist fjölþjóðafyrirtækinu, t.d. hvað varðar markaðssetningu og samskiptamáta. Sé greenfield 

skoðað í þessu samhengi sést að sú leið kallar á mun meiri þekkingu á markaðnum og felur 

því í sér meiri rannsóknir. Velji fyrirtæki greenfield leiðina til inngöngu munu þau finna 

meira fyrir áhrifum framandleikans sem einkennir þróunarlönd og óstöðugleika á markaði. 

Það er ekki fyrr en fyrirtæki hafa öðlast nægilega reynslu af markaðnum sem þau ættu að 

íhuga beinar inngönguleiðir en sú leið gefur af sér meiri hagnað til langs tíma litið og því 

eitthvað sem flest fyrirtæki stefna að (Zhang o.fl., 2007). 

Fyrirtæki sem hins vegar hafa mjög sterka samkeppnisstöðu á erlendum markaði og 

hafa samkeppnisforskot fram yfir innlend fyriræki kjósa að fara inn á markaðinn með 

greenfield leiðinni frekar en samvinnu eða yfirtöku. Fyrir því eru aðallega tvær ástæður. Sú 

fyrri er sú staðreynd að þrátt fyrir að samvinna komi í veg fyrir hindranir sem upp geta komið 

vegna skorts á þekkingu á markaðsaðstæðum getur hún leitt til tækifærissinnaðrar hegðunar af 

hálfu samstarfsaðilans (Bhaumik og Gelb, 2005; Zhang o.fl., 2007). Með því að velja 

greenfield  er komist hjá slíkri hegðun. Önnur ástæðan er sú að greenfield leiðin er líklegast 

áhrifaríkasta leiðin til þess að lágmarka kostnaðinn við að yfirfæra samkeppnisforskot á 

heimamarkaði yfir á hlutdeildarfélag á erlendum markaði. Því  sé eðlilegt að fyrirtæki með 

mikið samkeppnisforskot kjósi greenfield. Greenfield er einnig líklegri leið ef sálfræðileg 

fjarlægð milli landa er lítil eða ef fyrirtækið byggir velgengni sína á ákveðinni tækniþekkingu 

sem það óttast að samstarfsaðili muni misnota  (Bhaumik og Gelb, 2005; Zhang o.fl., 2007).   

Til þess að komast yfir óvissuna sem fylgir því að eiga í viðskiptum við lönd sem eru 

sálfræðilega fjarlæg heimalandi fyrirtækis er úrslitaatriði að leggja í rannsóknarvinnu á því 

samfélagi sem byggir markaðinn (Samli, 2004; Zhang o.fl., 2007). Enda er velgengni 
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fyrirtækja sem fara inn á markaði í þróunarlöndum háð þekkingu þeirra á umhverfi hins nýja 

markaðar (Ojah og Han, 1997).  

 

7.3.2.1  Innganga á markaði Afríku 

Ojah og Han (1997) skoðuðu áhrif umhverfisins á markaðsmál í þróunarlöndum og tóku fyrir 

Afríku sunnan Sahara, en það er markaður sem hefur lítið verið rannsakaður með tilliti til 

markaðsmála. Á þessum markaði er einkum vert að kanna eftirtalda þætti: Í fyrsta lagi þarf að 

þekkja efnahagslegt umhverfi landsins og kaupmátt almennings. En kaupmáttur almennings 

getur sagt til um hvers konar vara er líkleg til að seljast vel. Í öðru lagi þarf að þekkja vel til 

viðskiptahátta samfélagsins en vanþekking á því getur tafið fyrir því að fyrirtækið nái að festa 

sig í sessi og dafna. Sums staðar þykir það til dæmis eðlilegt að gefa samstarfsmönnum gjafir 

sem aðrir myndu telja vera mútur. Í þriðja lagi þarf að taka tillit til trúarbragða, tungumáls og 

menningar þjóðarinnar því ef horft er fram hjá því geta auglýsingar og markaðsstarfsemi 

algjörlega misst marks. Það sem gengur upp í þróuðum ríkjum virkar ekki endilega í 

þróunarríkjum. Ekki má heldur gera ráð fyrir því að þróunarríki séu einsleit þrátt fyrir að vera 

landfræðilega nálæg hvert öðru eða hafa svipaða þjóðfélagsmenningu því það eru fleiri þættir 

sem taka þarf tillit til. Því þarf að rannsaka hvern markað fyrir sig. Hins vegar má gera ráð 

fyrir því að ákveðnir þættir séu sambærilegir og hægt er að nota þá til að flokka lönd í 

markaði sem henta ákveðnum vörutegundum. Þannig geta upplýsingar um ákveðna markaði í 

öðrum heimsálfum eins og í Asíu gagnast sem þekking á ókunnum markaði í Afríku. Þegar 

markaðir eru rannsakaðir með ofantalda þætti í huga er upplýsingum safnað saman úr öllum 

mögulegum áttum og þeim púslað saman í eina heildstæða mynd. Leitast þarf við að spá fyrir 

um framtíðina svo hægt sé að hanna langtíma markaðsáætlun. Til þess að meta 

framtíðarhorfur er til dæmis hægt að taka viðtöl við innfædda stjórnendur fyrirtækja og kanna 

hvaða mat þeir leggja á markaðinn í nánustu framtíð og hvaða ytri þættir, eins og hræringar í 

stjórnmálum, tæknilegir þættir, efnahagslegir þættir, lagalegir þættir, menningarlegir þættir og 

eftirspurn, þeir telji að hafa muni áhrif á markaðinn (Ojah og Han, 1997).    

Afríkulönd sunnan Sahara eru frábrugðin öðrum þróunarlöndum að því leyti að þar 

hafa að meðaltali verið færri beinar erlendar fjárfestingar en í þróunarlöndum annarra 

heimsálfa. Fyrir þessu eru tvær líklegar ástæður. Sú fyrri er sú að álfan er almennt talin í eðli 

sínu áhættusöm fyrir viðskipti (Asiedu, 2002). Haque, Nelson og Mathieson birtu niðurstöður 

rannsóknar árið 2000 sem sýndu að fyrirtæki sem meta áhættu í viðskiptum flokkuðu 

Afríkulönd sem áhættusamari en átti raunverulega rétt á sér. Önnur ástæða er sú að skortur er 

á þekkingu á löndum álfunnar og því styðjast fjárfestar sem fara inn á tiltekinn markað oft 
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ekki við annað en upplýsingar um eitthvert nágrannaland þess markaðar sem þeir fara inn á. 

Tilhneigingin er oft sú að líta á Afríku sem eitt stórt land og alhæfa yfir það allt, sem eru 

mistök (Asiedu, 2002).    

Pólitískur óstöðugleiki hefur letjandi áhrif á erlenda fjárfesta og þar sem Afríka er talið 

áhættusamt svæði hafa þeir síður áhuga á að fjárfesta þar. Bein erlend fjárfesting er að miklu 

leyti óafturkræf og því er tapið mikið ef hlutirnir ganga ekki sem skyldi. Opnir markaðir og 

frjáls viðskipti stuðla að alþjóðaviðskiptum. Afríkulönd hafa í gegnum tíðina verið síður opin 

fyrir erlendum viðskiptum en önnur lönd og það hefur hamlað beinum erlendum 

fjárfestingum. Jafnvel þótt mörg Afríkulönd hafi opnað fyrir markaði sína líta fjárfestar 

gjarnan á það sem sýndarmennsku af hálfu tiltekinna ríkisstjórna og óttast að því verði 

fyrirvaralaust breytt í fyrra horf. Ástæðan fyrir því viðhorfi er tvíþætt. Í fyrsta lagi hafa 

stjórnvöld sumra Afríkulanda notað viðskiptastefnu sína sem hagstjórnartæki til að hafa stjórn 

á greiðslujöfnuði sínum. Þar af leiðandi hafa stjórnvöld Afríkulanda hert viðskiptahöft þegar 

viðskiptakjör hafa versnað og svo slakað á þeim aftur þegar viðskiptakjör hafa batnað. Í öðru 

lagi eru umbætur í efnahagslífi margra Afríkulanda skilyrði sem alþjóðlegar hjálparstofnanir 

setja ef tiltekið land þiggur hjálp. Þegar hjálpinni lýkur hafa löndin enga forsendu lengur fyrir 

því að halda umbætunum áfram og leggja þær niður. Erlendir fjárfestar gera ráð fyrir þessu og 

eru því ekki viljugir til þess að fjárfesta, jafnvel þótt markaðir séu opnaðir (Asiedu, 2002).  

 
7.3.3  Inngönguleiðir og pólitísk áhætta 

Heimsmyndin hefur breyst síðan á tímum kalda stríðsins þegar heiminum var skipt í þá vondu 

og þá góðu. Í heimi viðskiptanna voru lönd örugg eða óörugg frá pólitísku sjónarhorni séð og 

fyrirtæki gerðu sér þá skiptingu að góðu þegar þau völdu sér markaði. Endalok kalda stríðsins 

hafði þó langt í frá í för með sér endalok pólitískra átaka og fyrirtæki þurfa stöðugt að velta 

fyrir sér áhrifum pólitískra hræringa á starfsemi þeirra á alþjóðlegum mörkuðum. Örugg 

viðskiptatækifæri geta fljótlega snúist upp í andhverfu sína í óstöðugum löndum (Weiner, 

1992).  Því er mikilvægt að fyrirtæki leggja mat á stjórnmálaumhverfi þeirra markaða sem 

þau hyggjast fara með starfsemi inn á (Dugan, 1999).    

Flestar rannsóknir um pólitíska áhættu í viðskiptum snúast um beinar erlendar 

fjárfestingar en minna hafa verið rannsökuð tengslin milli pólitískrar áhættu og annarra 

inngönguleiða, eins og útflutnings, leyfisveitinga eða sérleyfa. Samkvæmt Overholt frá árinu 

1982 hófust rannsóknir á fyrirbærinu fyrir alvöru upp úr 1960 þegar bandarísk fyrirtæki urðu 
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fyrir miklu tapi vegna eignarnáms óstöðugra stjórnvalda á erlendum mörkuðum (Agarwal og 

Feils, 2007).  

Beinar erlendar fjárfestingar, sér í lagi í þróunarlöndum, bjóða upp á sæg tækifæra. 

Hins vegar getur áhættan sem fylgir því að fara inn á ókunna og jafnvel óvinveitta markaði 

verið mikil. Aðgerðir yfirvalda og annarra pólitískra áhrifaþátta á hinum erlenda markaði geta 

haft úrslitaáhrif á velgengni fyrirtækja þar. Rannsóknir manna eins og Aharoni frá 1966, Basi 

frá 1963 og Bass, McGregor og Walters frá 1977 sýndu allar að pólitísk áhætta hafði veruleg 

áhrif á ákvarðanir alþjóðlegra fyrirtækja að fara inn á erlenda markaði (Fatehi-Sedeh og 

Safizadeh, 1989).   

Oft er gengið út frá því að pólitísk áhætta hafi síður áhrif á fyrirtæki sem stundi 

útflutning enda geta þau fyrirtæki sem hafa starfsemi á hinum erlenda markaði átt á hættu 

eignarnám af hálfu óstöðugra yfirvalda. Útflytjendur geta hins vegar lent í því að fá ekki greitt 

fyrir vörur sínar sem þegar eru komnar á staðinn eða misst af framtíðar sölu vegna 

óstöðugleika í stjórnmálum. Samkvæmt Minor frá árinu 2003 eru eignarnám auk þess mun 

sjaldgæfari í dag en þau voru fyrir um fimm áratugum síðan, þegar rannsóknir á 

viðfangsefninu hófust fyrir alvöru. Í dag eru fyrirtæki uppteknari af öðrum þáttum pólitískrar 

áhættu. Nú er einblínt á gjaldeyrismál, breytingar á skattaumhverfi, pólitískan og 

samfélagslegan óstöðugleika og riftun samninga  (Agarwal og Feils, 2007). 

Það er engin ein viðurkennd skilgreining á pólitískri áhættu. Simon skilgreindi 

pólitíska áhættu árið 1982 sem aðgerðir eða stefnu af hálfu yfirvalda sem hefur neikvæð áhrif 

á annað hvort valda hópa eða meirihluta erlendra fjárfestinga eða starfsemi (Agarwal og Feils, 

2007). Feils og Şabac (2000) skiptu pólitískri áhættu í makró áhættu (macro political risk) og 

míkró áhættu (micro political risk). Makró áhætta er bundin við ákveðið land og getur haft 

áhrif á öll erlend fyrirtæki sem starfa á þeim markaði án þess að þeim sé mismunað. Undir 

makró áhættu getur meðal annars flokkast eignarnám á erlendum fyrirtækjum í landinu, 

breytingar á skattalögum, verðlagsstjórnun, umhverfislög og hömlur á erlenda fjárfesta. Míkró 

áhætta er hins vegar bundin við ákveðinn iðnað, fyrirtæki eða verkefni. Samkvæmt Kobrin frá 

1982 er makró áhætta sýnilegri en míkró áhætta getur þó haft meiri áhrif á fyriræki (Feils og 

Şabac, 2000). 

Dugan (1999) skipti pólitískri áhættu upp í þrjá flokka. Sá fyrsti eru hörmulegir 

atburðir sem geta haft áhrif á öll erlend fyrirtæki í landinu. Þetta geta verið kynþáttdeilur, 

borgarastyrjaldir, hryðjuverk, alþjóðleg átök eða fall kerfisins. Þessir atburður er óalgengari 

en önnur form pólitískrar áhættu en áhrifin eru hrikaleg og geta kostað fyrirtæki stórfellt tap 

og lamað starfsemi erlendra fjárfesta. Undir annan flokkinn fellur viðskiptaumhverfið. Það 
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eru áhættuþættir eins og opinber spilling, verkföll, framkvæmd kosninga og uppbygging 

réttarkerfisins. Þessir þættir geta haft áhrif á öll erlend fyrirtæki á ákveðnum markaði eða þeir 

geta verið afmarkaðir við ákveðinn iðnað, fyrirtæki eða verkefni. Sem dæmi getur útbreidd 

spilling meðal tollvarða haft áhrif á útflutnings- og innflutningsfyrirtæki. Á hinn bóginn geta 

sum fyrirtæki hagnast á meðan önnur tapa. Verkföll geta kostað fyrirtæki stórfé ef starfsemi 

leggst niður í langan tíma um land allt. Kosningar hafa sjaldnast bein áhrif á starfsemi 

erlendra fyrirtækja en stefnubreytingar sem geta verið þeim fylgjandi gera það. Ný ríkistjórn 

getur haft allt aðra stefnu gagnvart erlendum fjárfestingum en sú fyrri hafði sem getur 

gjörbreytt landslagi viðskiptalífsins. Á móti kemur að þessar breytingar geta einnig haft 

jákvæðar breytingar í för með sér fyrir erlend fyrirtæki þótt tíðar sviptingar í pólitísku 

umhverfi geti vart talist af hinu góða. Það myndi falla undir þriðja flokkinn en hann snýst um 

opinbera stefnumótun sem skarast á við viðskiptaumhverfið. Þessi flokkur nær yfir 

framkvæmdir hins opinbera. Undir því getur verið eignarnám yfirvalda á erlendum 

fyrirtækjum, stefnubreytingar í kjölfar sviptinga á hinu pólitíska umhverfi. Þessir atburðir eru 

fremur óalgengir. Algengari er áhættan sem fylgir breytingum á skattaumhverfi, 

reglugerðaumhverfi og peningamálastefnu (Dugan, 1999). Pólitísk áhætta vísar því í pólitíska 

atburði, uppákomur og framkvæmd á hinum erlenda markaði sem hafa áhrif á efnahagslega 

velferð fyrirtækja (Feils og Şabac, 2000).   

Pólitískur óstöðugleiki, sem felur meðal annars í sér tíðar ríkisstjórnarbreytingar, telst 

vera mikilvægur áhrifaþáttur í ákvarðanatöku alþjóðlegra fyrirtækja um val á mörkuðum. 

Pólitískur óstöðugleiki skapar óæskilegt viðskiptaumhverfi sem fælir frá áhættufælna fjárfesta 

og dregur því úr beinum erlendum fjárfestingum (Asiedu, 2002). Það gefur að skilja að 

pólitískur óstöðugleiki dregur úr vilja fyrirtækja til beinna erlendra fjárfestinga og þykir 

Afríka sérlega áhættusöm álfa hvað það varðar. Jafnvel þótt líkurnar á hagnaði séu töluverðir 

vegur það ekki alltaf á móti áhættunni sem fylgir pólitískum óstöðugleika enda verða miklar 

fjárfestingar eftir í landinu verði fyrirtæki að draga starfsemi sína út af markaði (Asiedu, 

2002). Í óstöðugu pólitísku umhverfi geta fyrirtæki átt von á tíðum breytingum á skattalögum, 

innflutningshöftum og jafnvel eignarnámi þegar skipt er um stjórnvöld. Það er eðlilegt að 

fyrirtæki lágmarki skuldbindingar á slíkum mörkuðum (Agarwal og Feils, 2007). Delios og 

Henisz frá 2003 sýndu fram á að óvissa með stefnumál yfirvalda hafa bæði áhrif á hvaða 

leiðir fyrirtæki velja inn á erlenda markaði og í hvaða röð þau fikra sig lengra inn á markaði. 

Því meiri óvissa því líklegri eru fyrirtæki til að kjósa áhættulitlar inngönguleiðir eins og 

útflutning eða leyfisveitingar fram yfir beina erlenda fjárfestingu (Agarwal og Feils, 2007).  
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Agarwal og Feils (2007) telja skriffinnsku mikilvægasta áhrifaþátt pólitískrar áhættu 

fyrir þau fyrirtæki sem stunda útflutning en einnig segja þeir hana hafa töluverð áhrif á þau 

fyrirtæki sem fara inn á markaði með beinni erlendri fjárfestingu. Skriffinnska gefur 

vísbendingu um fljótvirkni og skilvirkni yfirvalda en í verstu tilfellunum getur skriffinnska 

falið í sér mútustarfsemi og spillingu (Agarwal og Feils, 2007). Niðurstöður Agarwal og Feils 

eru í samræmi við rannsókn Globerman og Shapiro frá árinu 2003. Þeir komust að því að 

skilvirkni yfirvalda og spilling hefði mestu áhrif á ákvarðanir fyrirtækja um beinar erlendar 

fjárfestingar í þróuðum löndum og enn meiri áhrif í þróunarlöndum og á lítið þroskuðum 

mörkuðum. Næst á eftir skriffinnsku telja þeir Agarwal og Feils vera stöðugt myntgengi, 

þróunarstig hagkerfisins og viðhorf stjórnvalda gagnvart erlendum fjárfestingum (Agarwal og 

Feils, 2007).  

Samkvæmt Ali og Isse frá árinu 2004 hafa lýðræðisríki almennt virkara efnahagslíf en 

alræðisríki og eru því betur hæf til þess að sinna þörfum borgaranna. Ánægðir borgarar eru  

síður líklegir til uppreisna en óánægðir. Lýðræðisríki eru því síður líkleg til róttækra 

stefnubreytinga en þurfa þó ekki endilega að vera pólitískt stöðugri en alræðisríki (Agarwal 

og Feils, 2007).   

Weiner (1992) telur kynþátt vera mikilvægasta pólitíska fyrirbærið en kynþáttadeilur 

eru oft ein helsta ástæða pólitísks óstöðugleika í heiminum. Margar deilur pólitískra afla eru í 

raun afsprengi kynþáttadeilna. Í sumum löndum hafa slíkar deilur gengið í mörg hundruð ár. 

Tvö mikilvægustu deiluatriði kynþátta eru trú og tungumál. Í Afríku eru kynþáttadeilur helst 

milli ættbálka. Ættbálkarnir aðskilja sig ekki aðeins með ólíkum tungumálum og trú heldur 

einnig með klæðaburði, matarræði, dansi, hvar þeir vinna, hverjum þeir giftast og hverja þeir 

kjósa (Weiner, 1992). Agodo gerði rannsókn á beinum erlendum fjárfestingum 33 bandarískra 

fyrirtækja í 20 Afríkulöndum árið 1978. Sú rannsókn sýndi engan einn afgerandi ákvarðandi 

þátt en þó var pólitískur stöðugleiki einn af þeim þáttum sem höfðu sterk tengsl milli beinna 

erlendra fjárfestinga í álfunni (Fatehi-Sedeh og Safizadeh, 1989).   
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8 Greinargerð á innviðum og þjóðfélagsgerð Gana 
Í þessum kafla verður fjallað um stjórnmálalegt, lagalegt, efnahagslegt, félags- og 

menningarleg, náttúrulegt og tæknilegt umhverfi Gana sem eru þeir þættir sem mynda 

væntanlegt fjær umhverfi X ákveði þeir að fara inn á markaðinn. Eftir umfjöllun hvers 

viðfangsefnis fyrir sig verða ógnir og tækifæri viðkomandi umhverfis dregin saman í svót. 

 

8.1  Stjórnmálaumhverfi 
Hér verður rekin í grófum dráttum stjórnmálasaga Gana en einnig verður fjallað um núverandi 

umhverfi stjórnmálanna. Jafnframt veður fjallað um pólitískan óstöðugleika, spillingu og 

horfur í stjórnmálum í nánustu framtíð.  

 

8.1.1 Stjórnmálasaga Gana 

Upphaflega komu Bretar til Gana sem kaupmenn. Seint á 19. öldinni leiddi kapphlaup 

Evrópuveldanna um að leggja undir sig Afríkuríki til þess að Bretar réðust inn í Ashanti 

konungsveldið árið 1874 og lýstu því yfir að Gana, sem þá hét Gullströndin, væri orðin bresk 

nýlenda. Undir stjórn Breta varð Gullströndin ein þeirra nýlendna í Afríku sem naut mestrar 

velmegunnar vegna kakóuppskeru, gullnáma og alþjóðlegra viðskipta (Economist Intelligence 

Unit, 2007). 

Eftir síðari heimsstyrjöldina fóru innfæddir að krefjast þátttöku í viðskiptum og 

stjórnun nýlendunnar og árið 1957 varð Gana fyrsta Afríkuríkið sunnan Sahara til þess að 

öðlast sjálfstæði eftir að flokkur Kwame Nkrumah, Convention People‘s Party (CCP), bar 

sigur úr býtum eftir fyrstu kosningar landsins árið 1951. Stjórn CPP flokksins lagði grunninn 

að núverandi iðnaðarskipulagsgerð Gana og enn er talað um Kwame Nkrumah sem föður 

þjóðarinnar. Við sjálfstæðistökuna fékk landið sitt núverandi nafn, Gana (Economist 

Intelligence Unit, 2007; U.S. Commercial Service, 2004). 

Árið 1992 voru haldnar fyrstu fjölflokka kosningar í landinu í yfir áratug. Jerry 

Rawlings vann forsetaskoningarnar með nýjum flokk sínum, National Democratic Congress 

(NDC). Stjórnarandstæðan sakaði þá um spillingu en flokkurinn fékk fullt vald í þinginu. Í 

kosningunum árið 1996 mynduðu stjórnarandstöðuflokkarnir New Patriotic Party (NPP) og 

People‘s Convention Party (PCP) ásamt minni flokkum, sem kenndu sig við Nkrumahist 

hefðina, bandalag gegn NDC. Það kom þó ekki í veg fyrir sigur Rawlings og NDC sem háðu 
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skipulega kosningabaráttu og höfðu ríkisrekna fjölmiðla á sínu bandi. Stjórnarandstæðan náði 

þó 66 af 230 sætum á þinginu og þrátt fyrir að NDC hefði meirihluta lagði stjórnarandstaðan 

þarna grunninn að auknu fylgi í næstu kosningum. Í kosningunum árið 2000 unnu NPP og 

forsetaframbjóðandi þeirra, John Agyekum Kufuor, naumlega. NPP bauð upp á ferska vinda í 

stjórnmálum sem fólk hreifst af. NDC var þó kominn með nýtt forsetaframbjóðandaefni á 

þeim tíma, John Atta Mills. Hann náði þó ekki að slíta tengsl flokksins við spillingu frá tímum 

Rawlings. Á þessum tíma var orðið augljóst minna umbyrðarlyndi þjóðarinnar gagnvart 

Rawlings og stjórnarháttum hans en hann hafði ítrekað verið sakaður um mannréttindabrot í 

gegnum tíðina og bágborna efnahagsstjórn. Margir óttuðust að Rawlings myndi ekki fara frá 

völdum þegjandi og hljóðalaust eftir 20 ára setu en valdaskiptin fóru fremur snurðulaust fram. 

Lýðræðishefð landsins hefur vaxið og þroskast og Gana er fyrirmynd annarra Vestur-

Afríkuríkja að þessu leyti (Economist Intelligence Unit, 2007)  

NPP flokkurinn og Kufuor í broddi fylkingar báru á ný sigur úr býtum í bæði þing- og 

forsetakosningum árið 2004 þar sem NDC var á ný þeirra helsti andstæðingur. NDC 

flokkurinn naut þó töluverðs fylgis sem sýnir tryggð margra Ganabúa við NDC og Rawlings. 

NPP virðist hafa unnið kosningarnar út á skynsamlega efnahagsstjórn fyrra tímabils þrátt fyrir 

að ríkisstjórninni hefði ekki tekist að bæta lífsgæði landsmanna með augljósum hætti á fyrra 

tímabili þeirra (Economist Intelligence Unit, 2007).  

Eftir að ríkisstjórn NPP komst til valda tryggðu þeir valdastöðu sína enn frekar með 

því að taka völdin í öryggisdeild landsins og hreinsa út úr deildunum alla stuðningsmenn 

Rawlings. Hin nýja ríkisstjórn lét einnig framkvæma rannsókn á mannréttindabrotum sem 

framin voru á tímum fyrri ríkisstjórna. Rannsóknin leiddi í ljós að flest brot voru framin þegar 

herstjórn var við völd, sérstaklega þeirri sem Rawlings stóð fyrir og þegar PNDC og AFRC 

voru við völd. Flest brotin voru framin af starfsmönnum öryggissveitanna. Skýrslan var fyrst 

og fremst unnin í þeim tilgangi að ná sáttum við þjóðina en ekki til að draga menn til saka, 

sem flestir Ganabúar virtust sætta sig við en þolendur brotanna fengu jafnframt greiddar 

bætur. Eftir að skýrslan var gefin út beið orðspor bæði Rawlings og flokkanna sem um ræddi 

mikið tjón (Economist Intelligence Unit, 2007). 

Fyrsta stjórnarskráin var skrifuð þegar þjóðin tók sjálfstæði árið 1957 og var hún 

byggð á breska kerfinu um fjölflokka lýðræði. Stjórnarskránni var breytt þremur árum síðar 

þegar Gana varð lýðveldi. Á næstu árum var stjórnarskráin endurbætt af ráðandi öflum. 

Núverandi stjórnarskrá var samin af Fjórða lýðveldinu árið 1992. Samkvæmt stjórnarskránni 

er valdi þrískipt; (1) framkvæmdarvald, (2) löggjafarvald og (3) dómsvald og er stjórnkerfið 

að miklu leyti byggt á bandarískri fyrirmynd. Forseti hefur framkvæmdarvald og er kosinn í 
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lýðræðislegum kosningum á fjögurra ára fresti en hver forseti getur aðeins setið tvö tímabil í 

senn. Ríkistjórnin er skipuð af forsetanum og er samþykkt af löggjafarvaldinu. Þingmenn eru 

230 talsins og geta annað hvort verið talsmenn síns flokks eða staðið sjálfstætt (Economist 

Intelligence Unit, 2007). 

 

8.1.2 Núverandi stjórnmálaumhverfi 

Gana er lýðveldi með margflokka lýðræðiskerfi en í raun fara aðeins tveir flokkar með völd. 

Það eru New patriotic party (NPP) og National democratic congress (NDC). Með 

framkvæmdarvald fer forseti landsins sem kosinn er í lýðræðislegum kosningum á fjögurra 

ára fresti (Economist Intelligence Unit, 2007).   

Haldnar voru forseta- og þingkosningar í desember 2008 sem fóru friðsamlega fram 

(BBC news, 2008). Hinn 64 ára gamli John Atta Mills og flokkur hans, NDC,  bar sigur úr 

býtum í forsetakosningunum en hann hafði áður boðið sig tvisvar fram á móti John Kufour. 

Það munaði undir 41.000 atkvæðum milli Mills og Kufuor. Mills var áður varaforsetaefni 

Rawlings og hefur verið bent á að hans eini galli gæti verið sá að hann sé enn undir stjórn 

Rawlings. Einnig eru uppi vangaveltur um heilsufar hans en hann barðist við krabbamein. 

Mills nam lög við Háskólann í Gana og við School of Oriental and African Studies í London. 

Að því námi loknu snéri hann aftur til Gana og kenndi lög í 25 ár við sinn gamla háskóla 

(Njanji, 2009; Stearns, 2009; BBC news, 2009). NPP flokkurinn skipar nú 116 sæti af 230 á 

þinginu (Economist Intelligence Unit, 2009a). 

Leiðtogar bæði vestrænna og annarra Afríku ríkja óskuðu Gana til hamingju með vel 

heppnaðar og friðsamar lýðræðislegar kosningar. Ban Ki-moon aðalritari Sameinuðu 

þjóðanna telur þær vera lýðræðislegt afrek og aðrir hafa bent á að Gana sé kyndilberi lýðræðis 

í Afríku (Stearns, 2009).   

 

8.1.3 Stjórnmálaöfl – stjórnarflokkurinn NDC og stjórnarandstaðan NPP 

Í Gana er tvær pólitískar hefðir;  Nkrumahistar og Busia-Danquahistar. NPP flokkurinn, sem 

var við völd frá árinu 2000 til 2004, rekur hugmyndafræðilegar rætur sínar til Abrefa Busia og 

J.B. Danquah sem voru tveir megin andstæðingar Kwame Nkrumah. Hugmyndafræðin er 

staðsett á hægri væng stjórnmálanna og aðhyllist flokkurinn hin vestrænu gildi sem einkum 

felast í markaðsbúskap og lýðræði. Síðan landið öðlaðist sjálfstæði hafði Busia-Danquah 

hópurinn, þar til árið 2000, aðeins einu sinni setið við völd. Það var á árunum 1969-72 þegar 

Progress Party (PP) sat við völd undir forystu Busia. Öfl innan  hersins, sem studdu Nkrumah, 

steyptu Busia og hans mönnum af stóli með hernarðaruppreisn og þar með urðu vinstri öfl 
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ríkjandi. Þegar Gana varð aftur stjórnskipulegt veldi árið 1992 náði Busia-Danquah hefðin 

aftur völdum og þá undir nafninu NPP (Economist Intelligence Unit, 2007).  

Núverandi stjórnarflokkur Gana, NDC flokkurinn, er jafnaðarmannaflokkur sem 

leggur áherslu á efnahags- og velferðarmál (National Democratic Congress, 2008). 

Flokkurinn var upphaflega stofnaður af Jerry John Rawlings og kenndi sig við Nkrumahist 

hugmyndafræðina. Megin þemað í þeirri hugmyndafræði er að allir hafa sömu tækifæri og að 

ríkisstjórnir hafa valdaumboð sitt frá fólkinu í landinu. Því ættu ríkisstjórnir fyrst og fremst að 

vinna í þágu fólksins (Agyeman-Dickson, 1963). Flokkurinn varð til upp úr 

herstjórnarflokknum PNDC sem komst til valda árið 1981 með því að steypa af stóli 

lýðræðislegra kosinni ríkisstjórn. NDC flokkurinn tapaði í kosningunum árið 2000 eftir að 

hafa setið við stjórnvölinn allt frá árinu 1992. NDC flokkurinn fær helst stuðning sinn frá 

Volta héraði og norðurhluta Gana. Trúverðugleiki og ímynd flokksins er lituð ásökunum um 

fjársvik og spillingu fyrrum ráðherra og yfirmanna hersins sem og Rawlings, en hann og 

flokkur hans NDC kom mikið við sögu í áðurnefndri skýrslu um spillingu sem fyrrverandi 

ríkisstjórn Kufour lét gera. Sundrung kom upp í flokknum árið 2006 þegar Obed Asamoah 

yfirgaf flokkinn til þess að mynda nýjan flokk, Democratic Freedom Party (DFP). Sá flokkur 

þótti líklegur til að laða til sín óánægða stuðningsmenn NDC fyrir kosningarnar 2008. Þrátt 

fyrir brottför Asamoah virðist þó vera sem NDC flokkurinn sé sameinaðari nú en áður enda 

kom það á daginn að þeir höfðu sigur úr býtum í kosningunum í desember 2008 (Economist 

Intelligence Unit, 2007; Njanji, 2009).  

 

8.1.4 Stöðugleiki í stjórnmálum 

Gana hefur sloppið betur en mörg önnur Afríkuríki við það ofbeldi sem einkennt hefur álfuna 

þrátt fyrir að hafa búið við níu ríkistjórnarskipti, og þar með talið fjórar herstjórnir, á árunum 

1957 til 1981. Ólíkt mörgum öðrum Afríkuríkjum hafa átök milli þjóðflokka ekki verið 

áberandi í stjórnmálum landsins. Efnahagskreppur hafa verið helstu ástæður valdauppreisna 

hersins, sem jafnvel hafa verið án blóðugra átaka. Síðasta hernaðaruppreisnin sem gerð var í 

landinu leiddi til valdatöku Jerry John Rawlings en síðar vann hann forsetakosningar með 

lýðræðislegum hætti  (Economist Intelligence Unit, 2007).   

Litið er á Gana sem fyrirmynd meðal Vestur-Afríkuríkja hvað varðar stjórnarhætti. 

Það eru helst þrír samverkandi þættir sem skýra hið stöðuga ástand í Gana: Í fyrsta lagi hafa 

pólítísk öfl í landinu lagt áherslu á að fara eftir lögum og reglum. Í öðru lagi hefur verið staðið 

vörð um sjálfstæði lagakerfisins og í þriðja lagi hefur kosningakerfi landsins verið 

árangursríkt. Aðrir þættir hafa einnig komið til eins og það að borgaraleg öfl hafa haft 
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taumhald á hernum, fjölmiðlar hafa notið sjálfstæðis, stofnanir og samtök hins borgaralega 

samfélags hafa verið virk í stjórnmálum auk þess sem Gana hefur átt góð samskipti við þjóðir 

sem veitt hafa þróunaraðstoð (Boafo-Arthur, 2008).  

Í Gana var voru lýðræðislegar kosningar árið 1992 eftir áralangar herstjórnir og 

einræði eins flokks á víxl. Þá var einnig tekin upp takmörkun á því hversu lengi forsetar gátu 

setið við völd. Að vísu benti Ninsin á það árið 1993 að kosningarnar árið 1992 hefðu í raun 

ekki verið lýðræðislegar því frelsi annarra flokka var skert af hálfu herstjórnarflokks 

Rawlings, PNDC, sem fékk nafnið NDC í kosningunum það ár. Hins vegar lá leiðin í átt til 

lýðræðis upp á við eftir þessar kosningar. Því er árið 1992 þýðingarmikið í sögu 

lýðræðislegrar þróunar í landinu enda jókst pólitískt frelsi mikið og auðveldaði landsmönnum 

að nýta pólítísk réttindi sín. Það gerðist með þeim hætti að aðgangur einkaaðila að fjölmiðlum 

jókst, gagnsæi og ábyrgð hvað varðar viðskipti hins opinbera jókst, sjálfsöryggi landsmanna 

og félagasamtaka til að taka þátt í stjórnmálum og tjá sig opinberlega um pólítísk mál án ótta 

um kúgun jókst. Lýðræðisleg þróun jókst því í Gana eftir 1992 þrátt fyrir að ýmsu væri enn 

ábótavant (Boafo-Arthur, 2008).   

Framkvæmd kosninganna árin 1996, 2000 og 2004 stuðluðu enn frekar að auknu 

lýðræði og fóru almennt friðsamlega fram. Í kosningunum árið 2004 var kjörsókn 85% sem 

sýnir hversu pólitískir Ganabúar eru (BBC news, 2008). Þegar almenningur er virkur í 

stjórnmálum hafa ráðandi flokkar ekki annan kost en að hlusta á vilja kjósenda ella tapa 

kosningum. Kjörsóknin sýnir jafnframt að Ganabúar hafa trú á því að lýðræðislegt 

kosningafyrirkomulag er góð leið til að kjósa sér æðstu stjórnendur. Fjölgun þingkvenna hefur 

einnig aukist frá ári til árs í landinu. Að kosningunum í desember 2008 meðtöldum hefur 

Gana tekist að halda lýðræðislegar kosningar fimm skipti í röð án þess að kerfið hrynji og 

engin merki eru uppi um afturför lýðræðisins (Boafo-Arthur, 2008).  

 Nokkrir þættir geta haft neikvæð áhrif á stöðugleikann í Gana: (1) Efnahagslíf landsins 

er til dæmis mjög háð utanaðkomandi aðstoð. Sú aðstoð hefur dregið úr eðlilegri þróun og 

uppbyggingu innlendra framleiðslufyrirtækja því um of er treyst á utanaðkomandi öfl fyrir 

uppbyggingu atvinnulífsins. (2) Þrátt fyrir að Gana sé ekki klofið af þjóðflokkum í eins 

miklum mæli og mörg önnur Vestur-Afríkulönd er sá klofningur þó til staðar. Það hefur sýnt 

sig að þjóðflokkar kjósa eftir eigin hagsmunamálum og stjórnmálamönnum hættir til að elta 

þá hagsmuni á kostnað stöðugleika í landinu. (3) Útbreidd spilling ógnar einnig stöðugleika í 

landinu og því trausti sem fólk ber til hins opinbera. (4) Sömu áhrif hefur sú viðvarandi fátækt 

sem hrjáir þegna Gana. Auk fátæktar er atvinnuleysi mikið og ungt og hæft fólk hefur ekki 

kost á öðru en lítilsmetnum þjónustustörfum. Óánægðir þegnar eru líklegri til uppreisna en 
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ánægðir og því ógnar þetta ástand stöðugleika Gana (Boafo-Arthur, 2008). Það sem helst 

veldur óánægju þjóðarinnar er því bágborin efnahagsstjórn í gegnum tíðina og spilling. 

(Economist Intelligence Unit, 2007). 

 

8.1.5 Spilling 

Gana fær þrálátlega lélega einkunn frá Corruption perception index (CPI). CPI eru samtök 

sem leggja mat á skynjum fólks, m.a. sérfræðinga sem búa í viðkomandi löndum og 

viðskiptafólks, á spillingu meðal opinberra starfsmanna og stjórnmálamanna. Í mati þeirra frá 

árinu 2006 á 163 löndum var Gana í 93. sæti, þar sem fyrsta sæti táknar minnstu spillingu og 

neðasta sæti táknar mestu spillinguna. Spilling meðal opinberra starfsmanna er regla fremur 

en undantekning og mútuþægni er algeng og viðurkennd meðal almennings. Opinberir 

starfsmenn eru lágt launaðir og algengt er að menn biðji um „greiða“ í samstarfi við fjárfesta 

og aðra, auk þess að þiggja launagreiðslur (Boafo-Arthur, 2008; Porter, 2007). Landið hefur 

færst neðar á mælikvarðanum síðustu ár og nýleg könnun sem gerð var þar í landi sýnir að 

75% þjóðarinnar telur spillingu vera alvarlegt vandamál í landinu og 80% telja að spilling hafi 

aukist síðustu ár. Þrátt fyrir þetta telst Gana vera einna best á vegi statt í þessum málaflokki 

miðað við önnur fátæk Afríkuríki. Það sem helst skapar svigrúm fyrir spillingu er veikt stjórn- 

og embættismannakerfi sem stýrt er af pólitískum öflum og hagsmunatengslum (World Bank, 

2007).   

Í gegnum tíðina hefur ógrynni stofnana verið komið á fót í þeim tilgangi að uppræta 

spillingu og oft hafa þær verið stofnaðar við ríkisstjórnarskipti. Ætla mætti að megintilgangur 

þess að koma þessum stofnunum á legg hafi verið að kasta rýrð á fráfarandi ríkisstjórn með 

þvi að gefa þau skilaboð að nauðsynlegt hafa verið að koma á stofnun til þess að rannsaka 

spillingu í kringum störf fráfarandi ríkisstjórnar. Þessar stofnanir hafa ekki skilað hlutverki 

sínu og upprætt spillingu heldur hafa í mesta lagi tekist að gefa einhverjar sannanir um 

spillingu án þess að hafa getu til að draga menn til ábyrgðar. Í mörgum tilfellum hafa þessar 

stofnanir beinlínis hvatt til spillingar með því að hvetja til og borga fyrir nágrannanjósnir. 

Þannig geta láglaunaðir borgarar drýgt tekjur sínar með því að klína sök á nágranna sína, 

hvort sem fótur er fyrir þeim eður ei (Economist Intelligence Unit, 2007). 

Ríkisendurskoðun Gana hefur komið upp um alvarleg spillingarmál innan hins 

opinbera frá stjórnartíð NPP flokksins og hefur hvatt nýjan forseta landsins til þess að taka 

þau mál til skoðunar og að menn verði dregnir til ábyrgðar. Við sögu koma fjölmörg 

ráðuneyti þar sem gífurlegar fjárhæðir hafa horfið (Economist Intelligence Unit, 2009a). 
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Gott er að hafa í huga að svindl hverskonar er algengt í Gana og því sterklega mælt 

gegn notkun kreditkorta (U.S. Commercial Service, 2004). 

 

8.1.6 Alþjóðatengsl 

Kufuor, fyrrverandi forseti landsins, og flokkur hans NPP voru hliðhollir tengslum við 

Vesturlönd og studdu stefnu sem ýtti undir lýðræði og frjálsa verslun. Ný ríkisstjórn landsins 

mun halda sig á þeirri línu og reyna að efla bæði alþjóða samstarf og viðskipti (Myjoyonline  

news, 2009). Ríkisstjórnin hefur fengið mikið stuðning frá Vesturlöndum og hefur m.a. fengið 

fjárhagsstuðning upp á 500 milljón Bandaríkjadollara sem lið í verkefni Bandaríkjastjórnar 

sem kallast Millenium Challenge Account og sýnir það sterk tengsl Gana og Bandaríkjanna. 

Fyrrum forseti landisins, Kufuor, var tilnefndur sem formaður Economic Community of West 

African States (ECOWAS) árið 2003 og valinn forseti African Union árið 2007 (Economist 

Intelligence Unit, 2007). John Atta Mills hyggst halda áfram að styrkja tengslin við þessi 

samtök (Myjoyonline  news, 2009).  

Gana er aðili að viðskiptasamningi World Trade Organization (WTO) og   

samningsaðili ACP-EU Partnership Agreement sem kom í stað Lomé Convention. 

Samningurinn nær yfir viðskipti og hjálparstarf milli Evrópusambandsins og 46 fyrrverandi 

nýlendna Evrópu í Afríku, Karabíu- og Kyrrahafslanda (ACP group). Gana er einnig 

meðlimur Economic Community of West African States (ECOWAS). ECOWAS hefur það að 

markmiði að mynda tollabandalag Vestur-Afríku ríkja sem að lokum verður sameiginlegur 

markaður með frjálst flæði vinnuafls. Skattur upp á 0,5% leggst aukalega ofan á innflutning 

frá þeim löndum sem ekki eru meðlimir í ECOWAS (U.S. Commercial Service, 2004).  

Yfirvöld í Gana stefna að því að gera landið að hliði að mörkuðum Vestur-Afríku með 

fulltingi World Bank. Verkefnið snýst um að gera Gana að miðdepli verslunar inn á Vestur-

Afríku markað sem samanstendur af 250.000.000 manns (U.S. Commercial Service, 2004). 

Gana hefur gert tvíhliða fjárfestingarsamninga við Bretland, Kína, Rúmeníu, 

Danmörku og Sviss á árunum 1989 til 1992. Svipaðir samningar eru á samningsstigi við Ítalíu 

og Frakkland. Auk þess er verið að íhuga slíka samninga við Þýskaland, Indland, Pakistan, 

Suður-Kóreu, Norður-Kóreu og Belgíu. Bandaríkin undirrituðu þrjá samninga við Gana á 

árunum 1998 til 2000 en það voru OPIC Investment OPIC Investment Incentive Agreement, 

Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) og Open Skies Agreement. Gana hefur 

uppfyllt þau skilyrði sem krafist er til að njóta þess ávinnings sem African Growth and 

Opportunity Act (AGOA) veitir (U.S. Department of State, 2008b). 
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8.1.7 Herinn 

Á árum áður voru stjórnmál og herinn rækilega samanfléttuð en í dag er herinn undir 

borgaralegri stjórn og eru tengslin milli hersins og borgaralegra leiðtoga sterk. Árið 2006 var 

fjöldi hermanna 13.500 í heildina. Landherinn telur 10.000 manns, sjóherinn 2000 manns og 

flugherinn 1500 manns.  Árið 1990 var unnið að því að gera herinn fagmannlegri en skýrsla 

sem National Redemption Council of Gana (NRC) gerði sýndi þó fram á að meira þyrfti að 

gera í þeim málaflokki. Í dag er herinn virkur í friðargæslumálum innanlands og á 

alþjóðlegum vettvangi. Herinn er til að mynda með friðargæslusveitir í Líberíu og á 

Fílabeinsströndinni á vegum Sameinuðu Þjóðanna (Economist Intelligence Unit, 2007). 

 

8.1.8 Horfur í stjórnmálum árið 2009-2010 

NPP flokkurinn samþykkti úrslit kosninganna í desember árið 2008 án vandræða og hefur nú 

tekið við stöðu stjórnarandstöðuflokks. Töluverðrar andúðar gætir milli flokkanna tveggja og 

líklegt er að NDC flokkurinn muni kæra meðlima NPP flokksins fyrir spillingu og beita 

handtökum. Rétt eins og NPP flokkurinn gerði við meðlimi NDC flokksins í stjórnartíð 

þeirrar fyrrnefndu. Líklegt er að Ganabúar styðji þessar aðgerðir NDC flokksins. Verði 

ásakanirnar hins vegar of pólitískar er hætt við því að almennningur missi trúna á heilindi 

NDC flokksins (Economist Intelligence Unit, 2009b).  

Með sigri NDC flokksins í bæði þing- og forsetakosningum er líklegt að hið pólitíska 

umhverfi Gana muni breytast árið 2009. Margt mun breytast hjá framkvæmdarvaldinu þegar 

pólítískt veitingavald NDC eykst að nýju og áhrif flokksins í opinbera kerfinu styrkist. John 

Atta Mills hefur hins vegar þegar fengið tækifæri til að setja sitt persónulega mark á 

efnahagsstefnu landsins þar sem NPP flokkurinn náði ekki að gefa út fjárhagsáætlun ársins 

2009 heldur beið það verk NDC flokksins. Fjárhagsáætlun NPP flokksins miðar að því að 

fylgja eftir nokkrum kosningaloforðum forsetans, eins og að vinna í þágu fátækra, stuðla að 

auknum fjölbreytileika í landbúnaði og nýta útgjöld ríkisins með hagkvæmari hætti. Allar 

aðgerðir miða að því að styðja við almenning, að minnsta kosti til skamms tíma litið. Hin nýja 

ríkisstjórn hefur forðast að taka óvinsælar ákvarðanir í þessari fyrstu fjárhagsáætlun þótt það 

sé ljóst að grípa þurfi til aðgerða vegna heimskreppunnar. Hvað það varðar hefur ríkisstjórnin 

þegar sett á tolla á innflutt matvæli og olíu sem fyrrum ríkisstjórn hafði aflétt (Economist 

Intelligence Unit, 2009b).   

Gana mun áfram vera sterkur málsvari New Partnership for Africa‘s Development 

(Nepad) og styrkir málstað þess, sem og áherslu á góða stjórnsýsluhætti. Hin nýja ríkisstjórn 

mun viðhalda góðum tengslum við sín helstu viðskiptalönd og lönd sem veita þróunaraðstoð á 
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tímabilinu. Sérstaklega er talið að ríkisstjórnin muni halda góðum tengslum við Bretland og 

Bandaríkin, enda býr þar mikill fjöldi fólks sem upprunið er frá Gana. Hins vegar hafa 

áherslur í utanríkispólítík Gana breyst nokkuð með auknum tengslum við Kína sem hefur 

fjármagnað ýmis verkefni til að styrkja innviði Gana. Fyrrum forseti landsins, Kufuor,  mun 

að öllum líkindum verða áfram pólitískt virkur í Nepad og í African Union. Þó er búist við því 

að hann muni láta lítið fyrir sér fara á tímabilinu á meðan hin nýja ríkisstjórn er að koma sér 

fyrir (Economist Intelligence Unit, 2009b).  

Ástæða er til að vera vakandi gagnvart átökum milli þjóðflokka en tíðar fréttir hafa 

verið af ofbeldi og eyðileggingu á eignum í Tamali í norður hluta landsins og í Abgobloshie í 

Greater Accra héraði. Þessi átök eru að mestu pólitísk eðlis og eiga upptök sín að rekja til 

deilna milli stuðningsmanna NDC flokksins og NPP flokksins. Deilur sem þessar eru ekki 

nýjar af nálinni en jukust í kjölfar kosninganna í desember 2008 og undirstrika þá 

undirliggjandi spennu sem ríkir á milli þjóðflokka. Einnig hafa risið upp deilur milli 

þjóðflokka vegna nýfundinnar olíu við strendur landsins en þjóðflokkar vilja tryggja að þeir 

njóti fundarins. Menn hafa áhyggjur af því að ástandið versni sé ekki tekið á því strax, sér í 

lagi þegar olíuvinnsla hefst (Economist Intelligence Unit, 2009b).  

 

8.1.9 Ógnanir og tækifæri í stjórnmálaumhverfi (svót-greining) 

 

Ógnanir Tækifæri 

Opinber spilling er landlæg Lýðræðisleg hefð/friðsamleg valdaskipti 

Ný uppkomin alvarleg spillingarmál  Pólitískur stöðugleiki 

Þjóðflokkadeilur, sérstaklega í kjölfar kosni Sjálfstæði í 52 ár – reynsla opinberra 

stofnana 

Saga herstjórna Gana er fyrirmynd annarra Afríkuríkja 

hvað stjórnarhætti varðar 

 Forseti menntaður á Vesturlöndum 

 Ofbeldi og uppreisnir fátíðar samanborið 

við önnur Afríkuríki 

 Stjórnsýsla gagnsæ miðað við önnur 

Afríkuríki 

 Almenningur pólitískt virkur 

 Gana er þrátt fyrir spillingu einna fremst 
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meðal annarra Afríkuríki hvað það varðar 

 Frjálsir fjölmiðlar og tjáningafrelsi 

 Herinn er ópólitískur 

 Sterk tengsl milli Gana og Bandaríkjanna 

 Gana er leiðandi afl í ýmsum afrískum 

samtökum 

 

Ógnirnar í hinu pólitíska umhverfi Gana eru ekki alvarlegar en helst ber að nefna spillingu 

innan opinbera geirans. Hún virðist vera algeng en hins vegar eru þegar hafnar aðgerðir til 

þess að draga úr henni. Ekki er hægt að leggja mat á hvort það sé meira í orði en á borði. 

Ofbeldi og uppreisnir eru fátíðar en þjóðflokkadeilur eru til staðar og hafa þær aukist í kjölfar 

olíufundarins árið 2007 og eftir kosningarnar árið 2008. Meira ber á þeim í norðurhluta 

landsins þar sem ólíklegt er að X myndi vera með rekstur þar sem markaðurinn í suðurhluta 

landsins er heppilegri. Þar er höfnin, fleira fólk og meiri kaupmáttur.  

Tækifærin eru ógnunum yfirsterkari í hinu pólitíska umhverfi Gana. Landinu er 

stjórnað á lýðræðislegan og friðsaman hátt, þar hefur ríkt pólitískur stöðugleiki um árabil og 

ekkert bendir til þess að breyting verði á því. Almenningur hefur tjáningarfrelsi og er almennt 

pólitískt virkur sem ber vott um þroskað stjórnmálalíf. Stjórnvöld eru hliðholl vestrænum 

gildum og ýta undir erlendar fjárfestingar, landið á í sterkum viðskiptatengslum meðal annars 

við Bandaríkin og líklega munu þau aukast enn frekar með tilkomu olíunnar. Vegna aðkomu 

bandarískra olíufyrirtækja að olíuvinnslu í Gana aukast líkurnar enn frekar á því að friður 

haldist í landinu enda er það Bandaríkjunum í hag. 

 

8.2   Lagalegt umhverfi  
Lagakerfi Gana er byggt á bresku lagakerfi (British common law). Réttarkerfið nær yfir bæði 

lægri og æðri dómstig. Forseti hæstaréttar er tilnefndur af forseta landsins og samþykktur af 

þinginu sem einnig skipar dómara. Dómskerfi Gana er fremur virt og sjálfstætt og mikið 

notað af almenningi. Það er þó litað af ásökunum um pólitísk afskipti á árum áður en 

dómarastéttin er þrátt fyrir það talin óháð pólitískum áhrifum. Dæmi eru um afskipti yfirvalda 

af dómstólum en lítið hefur borið á því í málaferlum er varða viðskipti. Dómstólar hafa 

úrskurðað yfirvöldum í óhag og erlendum fyrirtækjum í hag. Hins vegar hafa dómstólar verið 

lengi að útkljá mál og erfitt hefur verið að framfylgja úrskurðum vegna skorts á úrræðum og 

getuleysis stofnanna (U.S. Commercial Service, 2004).   
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Þrátt fyrir meint sjálfstæði dómstóla hafa stjórnarandstöðuflokkar, bæði núverandi og 

fyrrverandi, komið með ásakanir um það að dómarar séu hlutdrægir gagnvart sitjandi 

ríkissjórn á hverjum tíma fyrir sig (U.S. Commercial Service, 2004).   

  Til þess að flýta fyrir meðferð mála setti forseti hæstaréttar á laggirnar hraðdómstóla (Fast 

Track High Courts) árið 2001 (The Economist Intelligence Unit, 2007). Markmið þessara 

dómstóla er að ljúka hverju máli á innan við sex mánuðum. Ástæða er þó til að ætla að ekki 

náist að ljúka málum á tilgefnum tíma. Dómsstólar þessir mega taka fyrir mál úr 

viðskiptalífinu og eru staðsettir m.a. í Accra, Kumasi og Sekondi (U.S. Commercial Service, 

2004). 

Ef ekki reynist unnt að leysa mál í venjulegum dómsstólum taka við svokölluð GIPC 

lög og Minerals and Mining Law. Samkvæmt þeim lögum er hægt að vísa málum til 

gerðardóms sem starfar í samræmi við reglur UNCITRAL (United Nations Commission on 

International Trade Law) eða í samræmi við tvíhliða samning milli Gana og heimalands 

fjárfesta  (U.S. Commercial Service, 2004). 

Árið 1996 var sett á laggirnar Gana Arbitration Center sem er stjórnað af einkaaðilum. 

Stofnun þessi á að styrkja lagarammann til verndar viðskipta- og efnahagslegum hagsmunum 

og til að ýta undir öryggistilfinningu fjárfesta í Gana. 

Gana skrifaði undir og staðfesti Convention on the Settlement of Investment Disputes 

árið 1966. Gana er einnig samningsaðili og þátttakandi í UN Convention on the Recognition 

and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (U.S. Commercial Service, 2004).  

 

8.2.1 Ógnanir og tækifæri í lagalegu umhverfi (svót greining) 

 

Ógnanir Tækifæri 

Ásakanir hafa komið upp um spillingu 

dómstóla 

Virt og sjálfstætt lagakerfi 

Dómsmál taka lengri tíma en áætlað er Dómarastéttin talin óháð pólitík 

Eignarnám er löglegt Hraðdómstólar 

 UNCITRAL 

 Gana Arbitration Center 

 UN Convention on the Recognition and 

Enforcement of Foreign Arbitral Awards 

 Ný lög sem laða að erlenda fjárfesta 

 



66 
 

Lagakerfi Gana hefur bæði ógnanir og tækifæri. Tækifærin felast í því að lagakerfið þykir 

bæði traust og er virt en það byggir á breskum hefðum. Ástæða er þó til að ætla að spillingin í 

landinu teygi anga sína inn í dómsstólana enda hafa gengið ásakanir á víxl um það frá þeim 

flokkum sem setið hafa í stjórnarandstöðu á tilteknum tíma. Lög hafa verið sett sérstaklega til 

þess að laða að erlenda fjárfesta og sérstök stofnun sett á laggirnar til þess að vernda 

hagsmuni erlendra fjárfesta í landinu (Gana Arbitration Center). Ógnanir eru helst áðurnefnd 

spilling og að eignarnám er leyft lögum samkvæmt. Hins vegar gilda um það ströng skilyrði 

og reglur um miskabætur. Ekki hefur tekist að sanna að slíkt hafi átt sér stað síðustu ár.  

 

8.3   Félagslegt og menningarlegt umhverfi 
Hér verður fjallað um lýðfræðilega þætti eins og fólksfjölda og þjóðflokka. Einnig verður 

fjallað um heilsu, menntun, tungumál, trúarbrögð og helstu atvinnuvegi. Skoðaðir verða 

helstu siðir í landinu, uppbygging fjölskyldna og matarvenjur með sérstaka áherslu á 

fiskneyslu. 

 

8.3.1 Fólksfjöldi og þjóðflokkar 

Í Gana búa 23,9 milljónir samkvæmt tölum frá UN árið 2008 (BBC news, 2009).  Frá því að 

manntal var gert árið 1984 hefur fólksfjölgun verið 2,7% á ári hverju en hægst hefur á henni 

því fólk á færri börn nú en áður. Áætlað er að hver kona eignist 4,5 börn sem þykir ekki mikið 

í Vestur-Afríku. Ungbarnadauði hefur minnkað sem getur skýrt afhverju konur fæða færri 

börn nú en áður (The Economist Intelligence Unit, 2007; U.S. Department of State, 2008a). 

Hlutfall fólksfjölda undir 15 ára aldri hefur fallið niður í 39,9% árið 2005 frá 45% árið 1984. 

Fjöldi fólks eldra en 64 ára hefur einnig minnkað en samkvæmt spám mun þeim fjölga aftur 

vegna aukinna lífsgæða og bættri heilsu fólks (The Economist Intelligence Unit, 2007).  

Um 70% þjóðarinnar býr í suðurhluta og miðju landins. Fjölmennasta hérað Gana er 

Ashantihérað en þar búa 19,1% þjóðarinnar en næst á eftir kemur Greater Accra hérað þar 

sem 15,4% þjóðarinnar búa. Mesta þéttbýlið er á þríhyrndu svæði sem nær yfir Accra og 

Tema í austri, Sekondi-Takoradi í vestri og Kumasi í norðri. Áætlað er að 200 manns búi á 

hverjum ferkílómeter. Á þessu svæði er að finna meirihluta námu- og kakóframleiðslu 

landsins sem og helstu hafnir. Aðeins 25% þjóðarinnar býr í Northern, Upper West og Upper 

East Region héruðunum sem þó telur yfir 40% af landsvæði Gana. Þjóðflokkarnir í suðrinu og 

í miðju landsins hafa lengur haft samskipti við Evrópubúa en önnur landsvæði Gana. Þeir eru 
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flestir kristnir, hafa haft betri aðgang að menntun og hafa meiri áhuga á vestrænum vörum 

(Economist Intelligence Unit, 2007; Salm og Falola, 2002).  

Ráðandi þjóðflokkur er Akan fólkið sem telur 49,1% þjóðarinnar, næstir koma Mole-

Dagbani (16,5%) og Ewe (12,7%) (Economist Intelligence Unit, 2007). 

 

8.3.2 Tungumál 

Gana er fjöltyngisland en þar má finna um 60 tungumál. Enska er hið opinbera tungumál 

vegna nýlendusögu þess og nánast allir tala ensku. Tungumálið er því notað í öllum 

opinberum stofnunum, í viðskiptum, fjölmiðlum í ríkiseigu, auglýsingum og opinberum 

tilkynningum. Flest fólk í Gana er tvítyngt þótt margir tali þrjú eða fleiri tungumál og ekki er 

óalgengt að fólk blandi öllu saman. Akan er það tungumál sem er útbreiddast á eftir enskunni 

en um 9 milljón manns tala það sem fyrsta tungumál (Salm og Falola, 2002).  

 

8.3.3 Vinnuafl og atvinnuvegir 

Vinnufært fólk er talið vera 11,1 milljón að tölu.  Vinnuafl er ódýrt í Gana en lágmarkslaun 

árið 2001 voru 0,68$ á dag sem er varla nóg til að lifa af á þéttbýlissvæðinu. Vinnuafl er 

einnig talið hæft miðað við önnur Vestur-Afríkuríki sem skýrist af hærra menntastigi í Gana 

en í nágrannalöndum. Hins vegar er nokkuð um fólksflótta hæfs fólks frá landinu. 

Vinnulöggjöfin í Gana er í samræmi við International Labour Convention sem Gana er 

samningsaðilia að (Porter, 2007; U.S. Commercial Service, 2004). Laun og vinnuaðstæður eru 

misjöfn eftir iðngreinum en fara einnig eftir styrk verkalýðsfélaga. Í Gana eru 17 

verkalýðsfélög. Vinnulöggjöf landsins veitir vinnandi fólki rétt til verkfalla og fyrirtæki hafa 

kvartað yfir tíðum verkföllum starfsmanna. Einnig hefur verið kvartað yfir því að fólk mæti 

illa til vinnu þegar greidd eru föst laun. Ráð margra fyrirtækja við því er að greiða eingöngu 

fyrir unna tíma en þá hefur mæting starfsfólks batnað til mikilla muna (Porter, 2007).  

Helstu atvinnugreinar eru landbúnaður og fiskveiðar en 47,9% þjóðarinnar starfar við 

þá iðju. Hins vegar starfa 19,3% við skrifstofu- og sölustörf sem er næst stærsti 

atvinnugeirinn. Við iðnað og flutninga starfa 16,2%, við þjónustustörf 5,9%, við sérfræðistörf 

8,9% og við önnur störf starfa 1,8% (U.S. Department of State, 2008a).  

Gana er skipt upp í norður og suður og samanstendur alls af 10 héruðum. Norðrið 

samanstendur af þremur héruðum:  Northern, Upper East og Upper West. Í suðurinu eru sjö 

héruð – Ashanti, Brong-Ahafo, Central, Eastern, Greater Accra, Volta og Western. Öll þróun 

landsins hefur verið suðrinu í vil en þar er að finna meira af landsins gæðum. Norðrið er háð 

landbúnaði og er töluverð gjá á milli norðursins og suðursins sem hefur valdið 
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fólksflutningum til suðurs. Í norðrinu hefur borið á átökum milli þjóðflokka en deilur milli 

héraða hafa verið í lágmarki (U.S. Commercial Service, 2004). 

 

8.3.4 Menntun 

Fram að 1970 var eitt besta menntakerfi Vestur-Afríkuríkja að finna í Gana. Því hnignaði eftir 

árið 1975 ásamt efnahagskerfinu. Ríkistjórnin hefur tekist á við endurbætur á skipulagi 

menntakerfisins ásamt því að auka fjárveitingar til þess. Skólaskylda er níu ár. Samkvæmt 

könnun frá árinu 2000 (The 2000 Gana Living Standards Survey) eru 41% kvenna og 21% 

karla 15 ára og eldri ólæs, miðað við 58% kvenna og 36% karla árið 1985. Þessar tölur 

stangast hins vegar á við tölur The World Bank sem segja að 66% karla séu læsir og 50% 

kvenna. Árin 2005 til 2006 voru í heildina skráðir 91,1% í grunnnám miðað við 83,3% árið 

áður. Aukninguna má helst skýra með aukinni skólagöngu stúlkna en ríkisstjórnin hefur bætt 

aðgengi stúlkna til skólagöngu, t.d. með því að veita skólastyrki. Það er svæðamunur á 

skólagöngu. Í norðurhluta landsins þar sem múslimar og tekjulágir eru í meirihluta fara færri 

stúlkur í skóla. Ríkisstjórnin hefur einnig reynt að bæta úr þessu með því að byggja fleiri 

skóla og fjölga kennurum á því svæði (Economist Intelligence Unit, 2007). 

Það eru sex opinberir skólar í Gana og eftirspurn eftir æðri menntun fer vaxandi meðal 

fólks í Gana. Það eru þrír læknaskólar í Gana, einn tannlæknaskóli, sex tækniskólar og 38 

kennaraskólar. Einnig eru nokkrir einkareknir háskólar, a.m.k. fimm talsins (Economist 

Intelligence Unit, 2007). 

 

8.3.5 Heilsa 

Heilbrigðisgeirinn er undirfjármagnaður og stjórnvöld í landinu hafa í gegnum tíðina eytt litlu 

í heilbrigðiskerfið. Samkvæmt World Development Indicators frá The World Bank árið 2006 

voru útgjöld til heilbrigðismála aðeins 1,2% af vergri landsframleiðslu. Ríkisstjórn Gana telur 

að aðeins 58% þjóðarinnar hafi aðgang að heilsugæsluþjónustu. Tölur frá World Bank sýna 

hins vegar að aðeins 25% þjóðarinnar hafi aðgang að góðri heilsugæsluþjónustu og aðeins 

45% af fólki á dreifbýlissvæðum hafi aðgang að slíkri þjónustu. Jafnframt er talið að aðeins 

74% þjóðarinnar hafi aðgang að fullnægjandi hreinlætisaðstæðum (Economist Intelligence 

Unit, 2007; Porter, 2007). Starfsfólk ýmissa hjálparstofnana telur þó að heilsugæsluþjónusta 

fari batnandi. Sum þjónusta, eins og bólusetningar, fer til að mynda batnandi. Börn sem 

bólusótt eru gegn barnaveiki, mænusótt og stífkrampa hefur fjölgað úr 43% árið 1993 í 85% 

árið 2005 (Economist Intelligence Unit, 2007). Lífslíkur fólks eru með því hæsta í Afríku 

sunnan Sahara. Árið 2000 voru lífslíkur fólks 56,9 ár en voru árið 1982 aðeins 53 ár. Árið 



69 
 

2003 var þessi tala komin upp í 60 ár hjá báðum kynjum. Ungbarnadauði hefur farið úr 88 af 

hverjum 1000 fæðingum árið 1982 niður í 57 af hverjum 1000 fæðingum (Porter, 2007). 

Helsta ástæða ungbarnadauða er skortur á vörnum gegn sjúkdómum sem þó er hægt að 

koma í veg fyrir og mengað vatn. Um 25% barna þjást af vannæringu en það er mjög 

svæðisbundið og er helst á Savannah svæðinu (Economist Intelligence Unit, 2007).  

Árið 2003 setti ríkisstjórnin á laggirnar National Health Insurance Scheme. Þetta felur 

í sér heilbrigðistryggingu fyrir alla þegna landsins á hverju landsvæði og er það skylda allra 

landsmanna að vera með slíka tryggingu (Economist Intelligence Unit, 2007). 

Samkvæmt UNAIDS var talið að um 320.000 manns á aldrinum 15-49 ára væru með 

HIV/AIDS í Gana í lok árs 2003. Tíðni smita var aðeins 2,9% árið 2003 og sjúkdómurinn 

virðist því ekki vera stjórnlaus eins og í mörgum öðrum Afríkuríkjum (Economist Intelligence 

Unit, 2007). 

 

8.3.6 Trúarbrögð 

Trúarbrögð skipa stórt hlutverk í daglegu lífi Ganabúa. Þau hafa áhrif á samand fólks við 

aðra, lífsviðhorf þeirra, viðhorf til stjórnmála og menningar. Stærstu trúarbrögð landins eru 

kristni og íslam en mörg önnur eru iðkuð og umburðalyndi gagnvart öðrum trúarbrögðum er 

mikið. Kristið fólk er flest að finna í suður Gana og er það jafnframt stærsti trúarhópurinn eða 

um 60% þjóðarinnar. Múslimar eru fleiri í norður hluta landsins. Þeim sem fylgja 

þjóðflokkatrúarbrögðum hefur fækkað síðustu ár en flestir tileinka sér eitthvað af gömlu 

andatrúarbrögðunum þrátt fyrir að vera kristnir eða múslimar. Í flestum samfélögum Gana 

trúir fólk á illa anda og galdra. Bílslys, fósturlát, óvænt dauðsföll og aðrar óvæntar 

uppákomur eru oft skýrð með göldrum eða illum öndum. Nornir og seiðkarlar finnast víða og 

oft eru þeir sem sýna andfélagslega hegðun eða standa fyrir utan samfélagið af einhverjum 

ástæðum sakaðir um galdra. Fólk hefur mikið fyrir því að forðast áhrif illra anda. 

Stjórnarskráin tryggir rétt fólks til þess að iðka sín trúarbrögð og því er framfylgt. 

Trúin er sjáanleg í hinu daglega lífi fólks og fólk tekur sig jafnvel saman í strætó og biður til 

síns guðs. Ríkisstjórnin virðir bæði frídaga kristinna manna og múslima. Á þeim frídögum er 

flest lokað og fæstir sinna hefðbundnum störfum sínum. 

Heimsmynd Ganabúa mótast mikið af trúarbrögðum en þrátt fyrir ólík trúarbrögð hafa 

flestir Ganabúar sömu hugmyndir um gang lífsins. Í þeirra augum hefst lífið við fæðingu en 

heldur áfram eftir dauðann. Dauðinn er ekki talinn vera endalok heldur umbreyting á næsta 

stig lífsins. Andi hins látna er talinn lifa áfram og hafa áhrif á þá sem eftir lifa. Ganabúar eru 

einnig örlagatrúar og telja að guð, sama hver hann er, ákveði örlög hvers og eins og aðeins 
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guð getur breytt örlögunum. Hins vegar telja Ganabúar að þeir geti haft áhrif á þróun lífs síns 

og það er æðsta takmark hvers og eins að uppfylla örlög sín. Fólk leitar mikið til þeirra sem 

eru þeim eldri og vitrari í leit að siðferðislegum stuðningi. Lifi það siðferðilega rétt mun það 

ná að uppfylla þau örlög sem guð hefur skapað þeim. Ganabúar horfa í auknum mæli á þjóð 

sína og samfélag í samanburði við heiminn allan. Þeir reyna að staðsetja sig í hinu alþjóðlega 

pólitíska, efnahagslega og menningarlega umhverfi. Sú meðvitund hófst ekki fyrr en um 

miðja 20. öldina þegar ljóst varð að landið gæti öðlast sjálfstæði. Fólk varð stolt af arfleið 

sinni og menningu og er stolt enn þann dag í dag fyrir að hafa verið fyrsta nýlendan í Afríku 

sunnan Sahara til þess að öðlast sjálfstæði frá nýlendustefnunni (Salm og Falola, 2002). 

 

8.3.7  Matarvenjur 

Eldamennska í Gana er talin fjölbreytt og góð miðað við önnur Vestur-Afríkuríki og svipar 

um margt til karabískrar matreiðslu. Bæði er hægt að finna hefðbundna og alþjóðlega 

matreiðslu í Gana. Í Accra má finna söluvagna úti á götum sem selja afrískan mat sem og 

amerískar skyndibitakeðjur, indverska, japanska, kínverska og ítalska veitingastaði.  

Hefðbundin matreiðsla er þó megin uppistaðan í fæðu Ganabúa og þeir telja erlendan mat 

vera lítið annað en snarl. Aðaluppistaðan í fæðu Ganabúa er mjölvarík fæða, eins og kartöflur, 

rætur, korn og hrísgrjón. Þetta er matreitt í súpur eða kássur sem nánast innihalda alltaf fisk 

eða kjöt sé það til en annars eru  notaðar baunir. Maturinn er oft sterkur og bragðmikill en 

flestir Ganabúar telja að pipar hreinsi og kæli líkamann. Einnig er neytt mikið af ávöxtum, 

hnetum og brauði. Vanalega er maturinn kolvetnaríkur en fátækur af próteinum þar sem kjöt 

og fiskur er dýr og aðeins borinn fram í smáum skömmtum. Meðalneysla eru um 2760 

kalóríur á dag, þar af er prótín um 58 grömm. Um 11% þjóðarinnar er talinn vannærður. 

Fólkið í suðurhluta landsins kaupir frekar fisk og aðrar matvörur í dýrari kantinum (Salm og 

Falola, 2002). 

Matur er borðaður með fingrunum en hann má aldrei snerta með vinstri hendinni því 

hún er álitin óhrein. Algengt er að fjölskyldur sitji saman og borði upp úr sömu skálinni. Áður 

en borðhald hefst þvær fólk sér um hendur upp úr vatnsskálum sem húsfreyjan deilir á hvern 

og einn við borðið. Elstu karlmennirnir í hópnum fá besta kjöt- eða fiskbitann en ber skylda til 

þess að skilja eitthvað eftir handa börnunum. Flestir kjósa að borða heima hjá sér en 

eldhúshæfileikar eru mikils metnir í fari kvenna og þær eru þjálfaðar frá unga aldri af 

mæðrum sínum. Sjaldgæft er að sjá Ganabúa borða opinberlega og það telst vera dónaskapur 

að borða án þess að bjóða með sér undir slíkum kringumstæðum. Það eru helst einstæðir 
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útivinnandi menn sem borða á veitingastöðum. Flestir borða þrjár máltíðir á dag og er 

kvöldmáltíðin stærst (Salm og Falola, 2002).  

Drykkir spila stóran þátt í matarvenjum Ganabúa og það fylgja því ákveðnir siðir að 

þiggja drykk af öðrum. Gestum er fyrst vísað til sætis og boðinn drykkur áður en þeir eru 

spurðir um tilgang heimsóknar þeirra. Áfengi er oft tengt við völd og konur drekka það síður. 

Áfengi er einnig notað við trúarlegar athafnir. Ganabúar drekka mikið vatn en það er ekki 

drukkið með mat heldur eftir máltíðina svo það taki ekki pláss í maga. Gos- og bjórdrykkja 

hefur aukist í seinni tíð með tilkomu fleiri veitingastaða (Salm og Falola, 2002). 

 

8.3.7.1  Fiskneysla 

Fiskur er mikið borðaður dagsdaglega í Gana og sérstaklega nálægt ströndum landsins þar 

sem framboð af fiski er meira. Meðalneysla fisks í Gana er áætluð 20-25 kíló á mann á ári, 

sem er töluvert meira magn en meðalneysla í heiminum sem eru 13 kíló. Fiskur er mest 

keyptur til heimilisnota í Gana. Kostnaður vegna fiskneyslu hverrar fjölskyldu er talin vera 

22,4% af heildarkostnaði heimilishalds. Fiskur er talin mikilvægasta uppspretta dýrapróteins í 

Gana og á það við um alla þjóðina, ríka sem fátæka, þá sem búa í úthverfum og þá sem búa í 

þéttbýli (Economist Intelligence Unit, 2007).  Sardínur, ansjósur og makríll eru ódýrar og 

vinsælar fisktegundir sem þorri þjóðarinnar neytir. Sea bream snapper, rækjur, lobster 

grouper og cattle fish er neytt af hinum efnameiri (Food and acricultural organization of the 

united nations, e.d). 

Fólk víða í Afríku kýs ferskan fisk ef hann er í boði. Í Búrundí, Chad, Gambíu og 

Gana er ferskur fiskur 20-30% af heildarframboði fisks á ári. Helsta ástæða þess að ekki er 

meira neytt af ferskum fiski er skortur á ís og viðunandi frystigeymslum. Einnig hefur 

vegakerfið áhrif því víða eru vegir slæmir sem hindrar skjóta flutninga með ferskvöru. Um 

80% fisks í Gana er unninn, ýmist þurrkaður, saltaður bæði þurr og blautur, sólþurrkaður, 

reyktur, niðursoðinn eða sýrður. Vinsælast er að nota reyktan fisk sem er mikið notaður í 

súpur en hann er einnig notaður í kássur. Ódýr fiskur eins og sardínur og ansjósur er reyktur 

áður en hann er seldur.  Helstu ástæður fyrir vinsældum reykts fisks er afgerandi bragðið en 

einnig hversu auðvelt er að nálgast hann og geyma hann. Reyktur ferskvatnsfiskur er dýrari en 

úthafsfiskur og það eru helst efnaðar fjölskyldur sem kaupa slíkan fisk, en hann hefur bragð 

sem sóst er eftir í súpur. Vinsælasti reykti sjávarfiskurinn er  seabream, snapper, barracuda, 

cassava fish, grouper og mullet. Þessar tegundir eru oftast reyktar. Vinsældir reykts túnfisks 

hafa einnig aukist  (Essuman, 1992).   
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Í suður Gana er steiktur fiskur vinsæll en einnig er mikið neytt af sýrðum, 

sólþurrkuðum og söltuðum fisk á því svæði. Vinsælt er að nota hálfþurrkaðan sýrðan fisk sem 

kallast í Gana momone, sem þýðir illa lyktandi fiskur. Hann hefur rammt bragð sem Ganabúar 

eru hrifnir af og er notaður í litlu magni sem bragðefni. Neysla sýrðs fisks í suður Gana er 

einkum mikil meðal Akan fólksins en minna er neytt af slíkum fiski í norður Gana. Vegna 

vinsælda þessarar vöru er sýrður fiskur fluttur inn í Gana frá Fílabeinsströndinni, Gambíu og 

Senegal (Essuman, 1992).  

 

Tafla 8.1 Fiskneysla (Fish Consumption Patterns) 

Land Ferskur/ 
frosinn% 

Reyktur 
% 

Steiktur % Sýrður/þurrkaður Neysla per 
einstakling 

kg/á ári 
Saltaður % Ósaltaður  

% 
Búrúndí 25 5 smávægilegt smávægilegt 70 6 
Chad 10 45 smávægilegt 0 45 8,5 
Fílabeinsströnd 35 50 5 10 0 17,7 
Gambía 30 55 5 10 0 16,4 
Gana 20 60 5 10 5 20 
Malí 10 60 smávægilegt 0 30 7,1 
Senegal 70 20 smávægilegt 10 0 20,7 
Súdan 70 5 smávægilegt 10 15 2 
Úganda 45 40 2 3 10 13 
(Essuman, 1992). 

 

  8.3.8  Fjölskylda og kynjahlutverk 

Í Gana er algengt að þrír til fjórir ættliðir búi saman undir einu þaki, jafnvel bræður, systur 

frændfólk og aldraðir ættingjar hjóna. Bæði má finna einkvænis- og fjölkvænishjónabönd. Í 

norðurhluta landsins er algengt að tveir eða fleiri bræður búi saman með konur sínar og börn 

og þá er elsti bróðirinn höfuð húshaldsins en hver eiginmaður ber ábyrgð á konu sinni og 

börnum. Ýmis form eru á búsetuskilyrðum, stundum búa til að mynda konur og börn saman 

en karlmenn eru í aðskildu rými. Við ákveðinn aldur flytjast drengir frá mæðrum sínum og 

yfir í vistarverur karlanna. Stundum búa hjón saman með börn sín en þegar synir þeirra ná 

ákveðnum aldri flytjast þeir til móðurfrænda en dæturnar búa áfram í foreldrahúsum. Annað 

fyrirkomulag er að synirnir búa hjá foreldrum sínum jafnvel eftir að þeir kvænast.  

Gana er feðraveldi og karlar stjórna samfélaginu hvort sem það er innan veggja 

heimilisins eða á vinnumarkaðnum. Allar mikilvægar ákvarðanir eru teknar af körlum en 
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raddir kvenna hafa styrkst síðustu ár. Karlmenn hafa skyldum að gegna gagnvart fjölskyldum 

sínum. Þeim er ætlað að veita þeim fæði, klæði og húsaskjól. Geri þeir það ekki hafa 

eiginkonur rétt til að leita til dómsstóla. Konum er gert að virða karlmenn og fylgja 

ákvörðunum þeirra. Konur gegna hins vegar mikilvægu hlutverki innan veggja heimilisins en 

einnig í efnahagslegu og pólitísku tilliti. Störf þeirra halda gangverki samfélagsins gangandi. 

Vegna breyttra aðstæðna á heimsvísu eins og aukin áhersla á menntun, búferlaflutningar og 

áherslur í atvinnulífi hafa kröfur aukist til kvenna í Gana um að færa björg í bú. Þar sem bæði 

hjón eru útivinnandi sinna karlmenn hússtörfum og ætlast er til þess að bræður hjálpi systrum 

sínum. Menntaðar konur í Gana geta náð langt á framabrautinni. Þær geta orðið læknar, 

lögfræðingar og dómarar en flestar útivinnandi konur starfa við aðhlynningu, kennslu eða 

ritarastörf. Mörgum finnst þó erfitt að vinna undir kvenkyns yfirmanni og það á bæði við um 

karla og konur.  

Í seinni tíð hefur margt ungt fólk flust frá fjölskyldum sínum á dreifbýlissvæðum til 

þess að freista gæfunnar í borgunum og hefur það átt sinn þátt í breytingum á hefðbundinni 

samfélagsgerð. Þegar unga fólkið er farið er erfiðara fyrir þá eldri sem eftir eru að hugsa um 

fjölskylduna. Ungir menn afla sjálfir tekna og ráða því hvernig þeim er ráðstafað. Þeir velja 

sér sjálfir eiginkonur og það grefur undan valdi foreldra yfir börnum sínum. 

Hagsmunahjónaböndum hefur því fækkað. Hærra menntastig þjóðarinnar hefur einnig átt sinn 

þátt í því að breikka bilið milli þeirra yngri og þeirra sem eldri eru. Menntaðar konur gifta sig 

seinna en ómenntaðar og eiga því færri börn. Breytingar á atvinnugreinum hafa leitt til 

minnkunar fjölskyldna en ekki er lengur þörf á stórum fjölskyldum á þeim svæðum þar sem 

landbúnaður er ekki lengur aðalatvinnuvegur. Kostnaður vegna menntunar barna hefur haft 

sömu áhrif en ekki er hagvæmt að eiga mörg börn því það þarf að kosta þau til menntunar.  

Vestrænna áhrifa gætir einnig meðal nútíma fjölskyldna í Gana en margir sem búið hafa 

erlendis snúa til heimalandins með nýjar hugmyndir og gildi. Aukinn aðgangur að vestrænu 

sjónvarpsefni og kvikmyndum hefur einnig haft áhrif á eðli sambanda í fjölskyldum með 

aukinni áherslu á rómantíska ást (Salm og Falola, 2002). 

 

8.3.9  Siðir og venjur 

Fólk í Gana leggur mikið upp úr persónulegum samskiptum. Kveðjur skipta mjög miklu máli 

í samfélagi þeirra undir öllum kringumstæðum. Það fyrsta sem gert er þegar fólk hittist er að 

heilsast með hægri hendi og spyrja um heilsu viðkomandi og fjölskyldu hans. Misjafnt er 

hvernig fólk heilsast. Oft slíta karlmenn handabandi með því að þrýsta saman vísifingri og 

löngutöng og draga í burtu þannig að smellur heyrist. Þetta er frekar nýlegur siður og er ekki 
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notaður þegar eldra fólki er heilsað né þegar konum er heilsað. Í norður Gana tíðkast að fólk 

hneigi sig fyrir hvert öðru eða jafnvel krjúpi fyrir eldra fólki eða yfirmönnum. Þegar gengið er 

inn í hóp fólks gilda ákveðnar venjur. Heilsa þarf hverjum og einum sérstaklega en byrjað er á 

fyrsta manna á hægri hönd. Þetta þarf að gera jafnvel þótt ætlunin sé að tala stuttlega við 

eingöngu einn mann í hópnum. Sé farið fram hjá þessari reglu er það álitinn dónaskapur 

gagnvart hinum. Gerð er sú krafa að fólk heimsæki vini og vandamenn og fara slíkar athafnir 

oftast fram á sunnudögum. Ekki aðeins þarf að vanda kveðjur þegar komið er heldur einnig 

þegar farið er. Gestgjafinn fylgir gestinum út og ef gesturinn hefur ekki far heim þarf 

gestgjafinn að hjálpa honum að finna leigubíl eða að koma honum sjálfur heim. Sjaldgæft er 

að konur og karlar sýni væntumþykju sína hvort á öðru opinberlega en það er að breytast með 

ungu kynslóðinni í borgunum. Hins vegar er algengt að sjá vini af sama kyni haldast í hendur 

á götum úti á meðan þeir ganga og ræða saman. Miklu máli skiptir að vera vel til hafður því 

það þykir endurspegla persónuleika manns. Ekki er til siðs að konur gangi í aðsniðnum fötum 

eða fötum sem sýna hold. Hvorki fullorðnar konur né karlar ganga í stuttbuxum. Þetta á 

sérstaklega við í norðurhluta landsins þar sem múslimar eru fleiri. Unga fólkið í borgunum 

hefur í auknum mæli tekið upp á því að ganga í vestrænum fötum eldri kynslóðinni til mikillar 

mæðu. Af börnum er til ætlast að þau sýni fullorðnum virðingu og hlýðni, standi upp og bjóði 

þeim sæti og hjálpi til við ýmis viðvik og þegar þau tala við fullorðna eiga þau að horfa niður 

(Salm og Falola, 2002). 

 

8.3.10  Ógnanir og tækifæri í félagslegu og menningarlegu umhverfi 

 

Ógnanir Tækifæri 

Mikið ólæsi Aukin lífsgæði og bætt heilsa 

Undirfjármagnaður heilbrigðisgeiri 70% þjóðarinnar býr á Accra svæðinu 

Barnadauði vegna sjúkdóma sem auðvelt er 

að koma í veg fyrir 

Kristnir í meirihluta á Accra svæðinu, betra 

aðgengi að menntun og áhugi fyrir því sem 

vestrænt er 

Vannærð börn Enska er opinbert tungumál 

 Ódýrt vinnuafl 

 Eftirspurn eftir æðri menntun aukist 

 Trúarbragðaflokkar lifa í sátt 

 HIV ekki stjórnlaus 
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 Eftirspurn eftir fiski 

 Aukinn hljómgrunnur fyrir vestræn gildi 

 

Helstu tækifærin í hinu félagslega og menningarlega umhverfi Gana felast í gífurlegri 

eftirspurn eftir fiski en hann er mjög eftirsóttur í matargerð. Fólkið í Gana borðar meiri fisk 

miðað við höfðatölu en gengur og gerist í heiminum en þjóðin nær þó ekki að anna eftirspurn 

með eigin fiskveiðum né heldur innflutningi. Meirihluti þjóðarinnar býr á Accra svæðinu en 

þar er einmitt höfnin og því stutt fyrir X að flytja fisk. Fólkið á þessu svæði er að meirihluta 

kristið, hefur komist í snertingu við vestræn gildi og hefur meiri kaupmátt en þeir sem norðar 

búa. Sálfræðileg fjarlægð milli þessa svæðis og Íslands er því ekki óyfirstíganleg og í því 

felast tækifæri. Enska er hið opinbera tungumál og allir tala hana.  

Helsta ógnin er gífurleg fátækt víða í landinu sem hefur hamlandi áhrif á uppbyggingu 

innviða og á efnahagsvöxt. Í fátæktinni getur þó falist tækifæri en X gæti skapað sér velvild á 

markaði með því að láta gott af sér leiða til þurfandi fólks í landinu með einum eða öðrum 

hætti. Ólæsi gæti einnig talist ógn ef það leiðir til  þess að markaðsstarf líður fyrir það eða að 

erfitt sé að ráða hæft starfsfólk. Miklu skiptir að starfsfólk X í Gana hafi þekkingu á 

geymsluaðferðum á vörum fyrirtækisins en ólæsi gæti hamlað því. 

 

8.4  Náttúrulegt umhverfi 
Helstu náttúruauðlindir Gana eru ræktanlegt land, skógar, gull, demantar, mangan og báxít. 

Nokkur vötn og ár bjóða upp á möguleika á vatnsvirkjanir en hið manngerða vatn Volta er nú 

þegar virkjað og sér að mestu leyti fyrir raforku landsmanna (Economist Intelligence Unit, 

2007). Volta er einnig þýðingamikið sem flutningsleið milli staða, til fiskveiða og til notkunar 

í áveitukerfi. Staðsetning Gana á vestur strönd Afríku gefur þjóðinni færi á fiskveiðum í 

Atlantshafinu (Economist Intelligence Unit, 2007).  

Í júní 2007 fannst mikil olía á grunnsævi Gana sem yfirvöld líta á sem himnasendingu 

fyrir efnahag landsins. Kufuor, sem var forseti landsins þegar olían fannst, lét hafa eftir sér að 

með tilkomu fundarins og væntalegs hagnaðar gæti Gana orðið hinn afríski tígur og vísaði þá 

í hina asísku tígra. Olíuvinnsla hefur ekki enn hafist á svæðinu (BBC news, 2007; Economist 

Intelligence Unit, 2009b; Schwarz og Dakar, 2008). 

Unnið hefur verið að bættum aðgangi almennings í Gana að hreinu vatni með aðstoð 

International Development Association (IDA). IDA er ein stærsta hjálparstofnun sem ætlað er 

að hjálpa fátækustu ríkjum heims og er hluti af starfsemi World Bank. Sérstök áhersla var 



76 
 

lögð á aðgengi fólks í minnst þróuðustu svæðum Gana. Þetta starf hefur gengið vel og öllum 

markmiðum hefur verið náð (World Bank, 2008). Þrátt fyrir það er talið að aðeins 73% 

þjóðarinnar hafi aðgang að hreinu vatni og jafnframt er talið að allt að 50% þess vatns sem 

rennur í gegnum vatnsveitukerfið glatist vegna leka (Porter, 2007). 

 

8.4.1  Orka 

Rafmagn framleitt með vatnsafli er helsti orkugjafi landsins en vatnsorkan sér fyrir um 70% 

af orkuþörf Gana. Orkustöðvarnar við helstu stíflur landsins eru háðar vatnshæð og eru því 

viðkvæmar fyrir úrkomumagni. Í miklum þurrkum getur orðið orkuskortur sem veldur því að 

fyrirtæki þurfa að draga úr eða í sumum tilfellum leggja niður starfsemi sína. Fjölgun íbúa á 

þéttbýlissvæðum hefur einnig stuðlað að orkukreppu, en þörfin á orku er talin aukast um 7% á 

ári hverju (Economist Intelligence Unit, 2007). Orkuskortur er vandamál í Gana og árið 2007 

varð til dæmis alvarlegur orkuskortur í landinu vegna þurrka. Almenningur er þreyttur á þessu 

ástandi og margir hafa misst trúnna á að yfirvöld leysi úr vandanum (Oppong, 2007). Þrátt 

fyrir þetta er aðgangur landsmanna í Gana að raforku sá mesti í allri Afríku sunnan Sahara, að 

undanskildri Suður-Afríku (World Bank, 2008). Notkun á rafmagni í Gana er til dæmis tvöfalt 

meiri en notkun á rafmagni í Benin, Burkina Faso, Fílabeinsströndinni og Tógó til samans 

(Porter, 2007). 

Tvö fyrirtæki sjá um orkumálin í Gana. Það eru Volta River Authority (VRA) og 

Electric Company of Gana (ECG). VRA framleiðir orku og ber áfram til ECG sem dreifir 

orku um suðurhluta landins. Norðurhluti landsins er þjónustaður af VRA undir deild sem 

heitir Northern Electricity Department (NED). Áform ríkisstjórnarinnar eru að að byggja nýja 

300mw jarðhitastöð við Tema fyrir árið 2008 (Economist Intelligence Unit, 2007). 

 

8.5  Tæknilegt umhverfi 
Hér verður fjallað um helstu tæknilega þætti sem geta haft áhrif á starfsemi X í Gana. 

 

8.5.1  Símalínur  

Þjónusta í kringum símalínur hefur verið sinnt í sameiningu af Western Telesystems 

(WESTEL), sem er að hluta til í bandarískri eign, og Ghana Telecom Limited, sem var rekið 

samkvæmt samningi við Telecom Malaysia. Eftir að símakerfið var einkavætt árið 1994 hefur 

það tekið miklum framförum en verður þó enn að teljast bágborið. Í landinu voru aðeins 

240.000 símalínur árið 2001 en árið 2004 voru þær komnar upp í 260.000. Telecom Malaysia 
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endurnýjaði ekki samning sinn við Ghana Telecom og WESTEL var sektað fyrir að standa 

ekki við gerða samninga um að leggja símalínur. Fyrirtæki kvarta yfir því hversu langan tíma 

það tekur að fá tengda símalínu en það getur tekið allt frá einni viku upp í tvo mánuði. 

Algengt er að klippt sé á símtöl til útlanda, gæði faxþjónustu eru slæm og það getur tekið allt 

að tvo daga áður en tölvupóstar berast viðtakanda. Að mati starfsmanna fyrirtækja skortir 

National Communications Authority bæði tækni og viðskiptaþekkingu (Porter, 2007; U.S. 

Commercial Service, 2004). 

 

8.5.2  Farsímar 

Gert er ráð fyrir að 32% þjóðarinnar séu notendur farsíma en stigvaxandi aukning er á 

farsímanotkun í Gana enda er auðveldara að nálgast þá heldur en landlínur. Það er reyndar 

einkennandi fyrir mörg þróunarlönd. Árið 2006 var til að mynda 23% þjóðarinnar notendur 

farsíma og árið 2005 voru það aðeins 13% (World Bank, 2009c). Farsímakerfið i Gana hefur 

því farið batnandi, er bæði traustara og aðgengilegra en áður, og aukin farsímanotkun hefur 

opnað leið inn á markaðinn fyrir mörg fyrirtæki á þeim iðnaði (Economist Intelligence Unit, 

2007). Hægt er að kaupa inneign í síma á öllum ferðaskrifstofum, pósthúsum og 

bensínstöðvum (U.S. Commercial Service, 2004). 

 

8.5.3  Internet 

Gert er ráð fyrir að 3,8% þjóðarinnar hafi aðgang að interneti og einskorðast það nánast 

eingöngu við fólk í þéttbýli. Eins og á farsímamarkaðnum er einnig aukning hér frá ári til árs. 

Árið 2006 var til að mynda ekki nema 2,7 % þjóðarinnar með aðgang að interneti (World 

Bank, 2009c). Það eru um 30 internet þjónustuaðilar í Gana. Þróun notkunar á interneti í Gana 

hefur verið fremur hæg vegna verðs á tölvum og símalínum. Internetskaffihúsum hefur hins 

vegar  fjölgað síðustu ár og voru þau orðin 220 talsins í Accra árið 2004 (Economist 

Intelligence Unit, 2007; U.S. Commercial Service, 2004). Nýjustu tölur herma að einn þriðji 

þjóðarinnar hafi aðgang að interneti (BBC news, 2009). 

 

8.5.4  Fjölmiðlar 

Hömlur á fjölmiðlum voru losaðar árið 1990 og síðan þá hefur verið mikil fjölgun á 

fréttablöðum í Gana. Common Press Union telur Gana eiga frjálsustu fjölmiðla í allri Afríku. 

Frjáls dagblöð birta óhikað gagnrýni á stjórnmálamenn og stefnumál (BBC news, 2009). 

Daily Graphic er ríkisrekið blað og telst vera flaggskip fréttablaðanna. Flest blöð í einkaeign 

eru tengt einhverjum stjórnarandstöðuflokki eða ríkum einstaklingum. Vinsælustu dagblöð og 
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viðskiptablöð í Gana eru: Daily Graphic, Ganaian Chronicle, Ganaian Times, Business and 

Financial Times, High Street Journal og The Finacial Post. The Daily Graphic og Gananian 

Times eru ríkisrekin og hafa jafnframt stærsta lesendahópinn (BBC news, 2009; Economist 

Intelligence Unit, 2007; U.S. Commercial Service, 2004). 

Útvarp er vinsælasti miðillinn í Gana og reknar eru margar sjálfstæðar útvarpsstöðvar 

sem sumar eru aðgengilegar í gegnum internetið. Útvarpsstöðvar eru yfir 49 talsins um land 

allt og er talið að Ganabúar eigi 13 milljón útvarpstæki. Sjónvarp keppir um vinsældir við 

útvarpið en um 2 milljón Ganabúar eiga slikt tæki. Það eru 4 sjónvarpsstöðvar og þar af er 

GTV ríkisrekin (BBC news, 2009; Economist Intelligence Unit, 2007; U.S. Commercial 

Service, 2004). 

 

8.5.5  Vegakerfi 

Þegar Gana öðlaðist sjálfstæði árið 1957 hafði landið einna þróaðasta vegakerfi í hinum 

vanþróaða heimi en upp úr 1970 fór vegakerfi og hafnakerfi hnignandi. Frá upphafi áttunda 

áratugarins hafa átt sér stað miklar lagfæringar á vegum, höfnum og lestateinum. Heildarlengd 

þjóðvega er 39,409 km löng en þar af eru einungis 11,653 km malbikað. Einnig hefur 

rafmagnsnet verið lagt yfir mest allt landið, sérstaklega í norður Gana. Enn er þó þörf á 

endurbótum og fjárfestingum í samgöngukerfi landsins og búist er við því að það verði gert á 

næstu árum. Síðasta áratug hefur ríkisstjórnin lagt stóran hluta fjárlaga í uppbyggingu á 

innviðum landsins en leitar nú í auknum mæli eftir aðkomu einkageirans til þess að fjármagna 

ný verkefni (Economist Intelligence Unit, 2007). 

Langmestur meirihluti flutninga fer eftir vegum landsins eða um 98%. Skortur er hins 

vegar á vel skipulögðu vegakerfi. The Gana Private Road Transport Union ber mestu ábyrgð á 

flutningakerfi landsins og hefur ekki náð að sinna þörfum þeirra sem starfa við flutninga. 

Notkun einkabíla hefur jafnframt aukist mikið á vegunum og flóttamenn frá löndum eins og 

Burkina Faso ferðast mikið um vegina. Þetta veldur umferðastíflum og er ein af ástæðum þess 

að fólk kemur of seint til vinnu. Einnig hefur umferðaslysum fjölgað verulega. Ríkisstjórnin 

vinnur að því að koma á laggirnar opinberu flutningakerfi sem ætlað er að leysa 

umferðavandann. Óeirðir á Fílabeinsströndinni hafa valdið aukinni umferð um hafnir Gana 

sem aftur eykur umferð flutningabíla um landið. Þörf er á sérstökum flutningavegum fyrir 

þunga bíla (Economist Intelligence Unit, 2007). 
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8.5.6  Lestakerfi 

Lestakerfið myndar þríhyrnt net sem tengir Accra, Kumasi og Sekondi-Takoradi. 

Heildarlengd teinanna eru ekki nema 953 km. Lestakerfið hefur þann galla að tafir eru á 

ferðum og ferðatíminn er langur. Frá Takoradi til Accra (296km) tekur það einn eða fleiri 

daga að ferðast með lest en með bíl tekur það aðeins 4 klukkustundir. Árið 2003 tilkynnti 

ríkistjórnin um áætlun sína um að lengja teinana og tengjast Burkino Faso, 

Fílabeinsströndinni og Togo, auk þess að tengjast höfninni við Tema, en það hefur reynst 

erfitt að fjármagna verkið (Economist Intelligence Unit, 2007). Í lok árs 2007 var opnað á ný 

fyrir lestasamgöngur milli Accra og Tema eftir 20 ára hlé. Þetta hefur haft mjög jákvæð áhrif 

á samgöngur fyrir vinnandi fólk í landinu sem kemst nú vandræðalaust til og frá vinnu 

(Amoako, 2007). Einnig eru nú vöruflutningar greiðfærari milli borgarinnar og hafnar 

(Economist Intelligence Unit, 2007). 

 

8.5.7  Hafnir 

Það eru tvær stórar hafnir í Gana en þær eru við Tema og við Takoradi. Á árunum á milli 

1994 og 2004 fjölgaði mjög umferð flutningsskipa til landsins sem varð hvatning til 

framkvæmda við hafnirnar við Tema og Takoradi. Hafnarbakkinn við Tema var lengdur um 

200 metra árið 2005. Eftir lenginguna er hafnarbakkinn orðinn 500 metra langur sem hefur 

stytt afgreiðslu flutningsskipa við höfnina en afgreiðslutími skipa við Tema er talinn sá stysti í 

Vestur-Afríku. Höfnin við Tema sér mestmegnis um innflutning og höfnin við Takoradi um 

útflutning. Eftir útbreiðslu átaka á Fílabeinsströndinni hefur umferð um hafnirnar við Tema 

og Takoradi aukist verulega þar sem Burkina Faso, Mali og Níger hafa þurft að leita annarra 

leiða. Plön hafa verið uppi um að fjármagna starfsemi við hafnirnar enn frekar og koma því 

svo fyrir að hafnirnar verði þungamiðja verslunar og viðskipta í héruðunum sem þær eru 

staðsettar í (Economist Intelligence Unit, 2007). 

Verið er að byggja höfn við Boankra sem er nálægt Kumasi til þess að sjá um inn- og 

útflutning til og frá Norður-Gana. Staðsetningin var valin því staðurinn er næstum jafn nálægt 

bæði höfnunum við Tema og Takoradi og hefur góðar flutningsleiðir til þessara staða. 

Ríkisstjórnin ætlar sér að safna fjármagni frá einkaaðilum til að kortleggja greiðfærar 

flutningsleiðir og fjarlægja tráboli sem eru helsta ástæða slysa við árnar (Ghana Shipper‘s 

Council, e.d.; Economist Intelligence Unit, 2007; U.S. Commercial Service, 2004). 
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8.5.8  Flugvellir 

Nokkur alþjóðleg flugfélög þjónusta Gana, eins og Lufthansa, KLM, British Airways, Kenya 

Airways, Alitalia og Emirates. Ríksflugfélagið Gana Airways sem var stofnsett stuttu eftir 

sjálfstæðistöku landsins hefur verið lagt niður eftir bágan rekstur og pólitísk afskipti hins 

opinbera. Það hamlaði mjög samgöngum til annarra Vestur-Afríkuríkja. Árið 2004 fór ríkið 

hins vegar í samstarf við Gana International Airlines (GIA) sem hefur aðsetur í 

Bandaríkjunum. Flugfélagið flýgur daglega frá Accra til London-Gatwick. Í Accra er eini  

alþjóðlegi flugvöllur landsins, Kotoka, þaðan sem flogið er beint til Evrópu, Bandaríkjanna, 

Suður-Afríku og til flestra landa Vestur-Afríku. Tæplega hálftíma akstur er þangað frá miðbæ 

Accra. Flugvöllurinn getur afgreitt 120.000 farþega á ári (Economist Intelligence Unit, 2007; 

U.S. Commercial Service, 2004). Flugvöllurinn þykir nokkuð góður miðað við staðla annarra 

Afríkuríkja en fyrirtæki hafa kvartað yfir skorti á geymsluplássi á flugvellinum, töfum og 

óáreiðanlegum brottfarartímum (Porter, 2007). 

 

8.5.9  Vöruhús 

Innfluttar vörur og vörur sem framleiddar eru á staðnum geta verið geymdar í vöruhúsum sem 

annað hvort eru í eigu ríkis eða einkarekið sem staðsett eru við tollinn. Á meðan varan er 

geymd þarna er hægt að fresta tollagreiðslum þar til varan er sótt. (U.S. Commercial Service, 

2004). Ekki er tekið fram hvort einnig sé um frystigeymslur að ræða og skortur er á 

upplýsingum um frystigeymslur í landinu.  

 

8.5.10  Ógnanir og tækifæri í náttúrulegu og tæknilegu umhverfi 

Ógnanir Tækifæri 

Tíður orkuskortur Miklar náttúruauðlindir 

Lélegt vegakerfi Lestarteinar milli Accra og Tema 

Lítill hluti þjóðar hefur aðgang að interneti 

og farsímum 

Internetcafe eru þó að spretta upp og 

farsímanotkun eykst 

Tafir á flugvelli Rafmagnsnet yfir mest öllu landinu 

 Mesta aðgengi að rafmagni miðað við önnur 

Afríkulönd 

 Fastar símalínur aðgengilegar 

 Gott hafnarkerfi 

 Sterkir fjölmiðlar 
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Helstu tækifæri sem hið tæknilega og náttúrulega umhverfi Gana býður upp á er gott 

hafnarkerfi og stysta afgreiðslutíma í Vestur-Afríku. Jafnframt hefur lestakerfið batnað 

verulega með tilkomu nýrrar brautar milli Accra og Tema svo nú er greiðfær flutningsleið 

milli hafnar og borgar. Önnur tækifæri er nýfundin olía úti við strendur landsins sem vonast er 

til að bæta muni hag þegna Gana og þar af leiðandi auka kaupmátt almennings. Einnig á Gana 

virkjanlega vatnsorku og hafa íbúar landsins mestan aðgang að rafmagna allra Afríkuríkja 

sunnan Sahara, að Suður-Afríku undanskilinni. Í orkuauðlindum felst þó að sama skapi ógn 

því rafmagnsskortur er tíður en hann stjórnarst aðallega að þurrkum. Velgengni X er háð því 

að vörur þeirra haldist ferskar og því þarf að hafa þetta í huga ef settar yrðu upp 

frystigeymslur, eða keyptur aðgangur að þeim. Hlutfallslega fáir hafa aðgang að landsíma en 

æ fleiri eru skráðar notendur internets og farsíma. Vegakerfi landsins er jafnframt ábótavant 

og tafir á flutningum bæði á vörum og fólki eru tíðar vegna þessa. 

 

8.6  Efnahagslegt umhverfi 
Hér verða skoðaðir helstu atvinnuvegir Gana með sérstakri áherslu á fiskveiðar, innflutning 

og útflutning á fiski sem og framboð og eftirspurn eftir honum. Kynnt verður efnahagsstefna 

landsins, afstaða yfirvalda gagnvart erlendum fjárfestum, fjármálaþjónusta og færsla 

gjaldeyris. Einnig verða skoðuð lög um eignarnám. Efnahagsleg frammistaða landsins verður 

kynnt sem og horfur í efnahagsmálum í nánustu framtíð. 

 

8.6.1  Atvinnuvegir 

Um helmingur þjóðarinnar hefur lifibrauð sitt af landbúnaði en landbúnaður gefur af sér um 

36% af vergri landsframleiðslu. Lykilútflutningsvörur Gana eru kakó og gull. Næst á eftir 

Fílabeinsströndinni er Gana stærsti kakó ræktandi heims. Tekjur vegna útflutnings bæði gulls 

og kakós eru breytilegar eftir heimsmarkaðsverði og vegna þess hve háð þjóðin er þessum 

vörum hefur lækkun á heimsmarkaðsverði afdrífaríkar afleiðingar á efnahag Gana. Aðrar 

höfuð framleiðsluvörur Gana eru timbur, garðyrkjuvörur, fiskafurðir og ananas en þessar 

vörur eru allar viðkvæmar fyrir veðurfari, sjúkdómum sem og heimsmarkaðsverði (Economist 

Intelligence Unit, 2007). Meira en einn þriðji lands í Gana er hulinn skógi, en hann hentar 

ekki allur fyrir framleiðslu á söluvöru. Skógrækt, einna helst í Western héraði, er í þriðja sæti 

á lista þeirra atvinnugreina í landinu sem gefið hafa af sér mestar gjaldeyristekjur síðustu ár 

(Economist Intelligence Unit, 2007). 
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Á síðustu árum hefur hagnaður vegna útflutnings aukist verulega. Innflutningur hefur 

aukist frá árinu 2002 sem hefur hins vegar leitt til mesta viðskiptahalla í sögu landsins upp á 

2,8 milljarða dollara. Meirihluti viðskipta Gana er við OECD löndin. Helstu 

útflutningsmarkaður Gana er Holland þar sem stór hluti kakós frá Gana er unninn, næst á eftir 

koma Bretland og svo Bandaríkin. Helstu markaðir Gana fyrir utan OECD löndin eru Nígería 

og Kína (Economist Intelligence Unit, 2007).  

Þjónustutengdur iðnaður er sífellt að verða mikilvægari atvinnugrein í Gana og gaf af 

sér um 30% af vergri landsframleiðslu árið 2006. Flutninga-, geymslu- og samskiptaiðnaður 

hefur styrkst í Gana. Það skýrist m.a. vegna óeirða á Fílabeinsströndinni með þeim 

afleiðingum að flutningar sem áður fóru í gegnum landið þurfa nú að fara í gegnum Gana. 

Ferðaþjónusta hefur færst í aukanna og hefur fjöldi ferðamanna til Gana aukist síðustu ár, eða 

frá 373,000 manns árið 1999 í 420,000 manns árið 2006. Styrkingu ferðaþjónustu má meðal 

annars skýra með auknum fjárfestingum einkaaðila í greininni. Ferðamenn fara þó aðeins á fá 

svæði og jafnvel er talið að þeir sem taldir eru ferðamenn inní landið séu í raun starfsmenn 

hjálparsamtaka. Ferðaiðnaðurinn er í fjórða sæti yfir þær atvinnugreinar sem gefa af sér 

mestar gjaldeyristekjur. Heildsala, smáverslun, veitinga- og hótelrekstur hefur einnig styrkst, 

einnig fjármálageirinn, trygginga og fasteignaviðskipti (Economist Intelligence Unit, 2007). 

 

8.6.1.1  Fiskveiðar 

Fiskveiðar spila veigamikinn þátt í efnahagslífi landsins. Þær gefa af sér 3% af vergri 

landsframleiðslu (GDP), eru atvinnuskapandi og afla gjaldeyristekna. Árið 2003 var talið að 

fjöldi fiskveiðimanna væri 150 þúsund. Það er einnig talið að 1,5 til 2 milljónir landsmanna 

reiði sig á eða styðji við fiskveiðimenn, til að mynda eiginkonur þeirra, börn, ættingjar og 

starfsmenn í störfum tengdum fiskveiðum. Jafnframt er talið að um 500.000 manns starfi við 

fiskvinnslu og dreifingu (Food and acricultural organization of the united nations, e.d).  

Fiskur er bæði veiddur í sjó og í ferskvatni í Gana og er úthafsfiskur megin uppspretta 

fisks í landinu. Úthafsveiðar sjá fyrir um 80% af heildar framleiðslu fisks í landinu. 

Algengustu úthafs fisktegundirnar í Gana eru af síldarætt (sardínur), makríl ætt (chub-

mackerels), Engrulidae  (ansjósur) og af Thumidae ætt (túnfiskur). Innlandsveiðar fara mestar 

fram í Volta stöðuvatninu. Það er ríkt af fiski og þar má finna 140 tegundir fisks  (Food and 

acricultural organization of the united nations, e.d). 

Strandlengja Gana er 539 km með 200 mílna landgrunn. Efnahagsleg lögsaga er upp á 

200 sjómilur og landhelgi 12 mílur.  Þrátt fyrir að afli hafi aukist (var að meðaltali 426.000 

tonn á árunum 2000-2003) er það ekki nóg til þess að uppfylla þjóðarþörf sem talin er vera 
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um 720.000 tonn á ári. Skorturinn er um 290.000 tonn á ári. Þrátt fyrir það eru fluttar út 

nokkrar fisktegundir, eins og rækja og túnfiskur (Economist Intelligence Unit, 2007).  

Áætlun um framboð og eftirspurn eftir fiski í Gana má sjá í töflu 8.2 sem sýnir áætlað 

framboð og eftirspurn eftir fiski í Gana allt til ársins 2023.  

 

Tafla 8.2  Áætlun um framboð og eftirspurn eftir fiski í Gana til ársins 2023 
 

Ár Framboð (tonn) Eftirspurn (tonn) 

2007 511 836 913 992 

2012 584 767 1 044 226 

2017 668 090 1 193 017 

2022 763 286 1 363 010 

2023 783 894 1 399 811 

(Food and acricultural organization of the united nations, e.d). 

 

8.6.1.2  Útgerðir  

Í Gana eru sérstakar rækjuútgerðir en þrátt fyrir það veiða öll skip rækju, fyrir utan 

túnfisksskip. Rækjan er veidd í grunnvatni og við árós. Almennt flöktir allur fiskafli frá ári til 

árs svo nánast ómögulegt er að spá fyrir um hann. Fiskvinnslan skiptist í þrjá flokka í Gana. 

(1) Smábátaútgerð eins og handfæraveiðar á litlum bátum, jafnvel kanóum. (2) Strandbátafloti 

á grunnsvæði (semi-industrial)  og (3) togarafloti (industrial sub-sectors).  

Smábátaútgerðin er mikilvægasti hluti fiskveiðiflotans hvað varðar stærð veiðiaflans 

en  smábátar veiða 60-70% af úthafsveiðiaflanum. Árið 2001 voru 9.981 úthafssmábátar í 

rekstri, margir þeirra timburbátar. Margir af stærri bátunum eru vélbátar með utanborðsmótor 

en minni bátarnir eru flestir án vélar. Vélvæddir kanóar eru einnig hluti smábátaflotans og 

notast þeir einkum við króka- og línuveiðar. 

Strandveiðiflotinn samanstendur af innlendum timburbátum sem eru 8-37 metrar að 

lengd með innbyggða mótora. Flestir þessara báta geta bæði notað botnvörpu og herpinót. 

Árið 2000 voru 169 slíkir bátar í notkun í Gana. 

Togaraflotinn samanstendur af stórum togurum sem eru framleiddir utan Gana. Þetta 

eru rækjuveiðibátar, túnfiskveiðibátar og stærri bátar sem nota línuveiðarfæri og herpinót. 

Slíkir djúpsjávarveiðibátar eiga samkvæmt lögum að veiða þar sem dýpi er a.m.k. 30 metrar. 

Togaraflotinn er með frystibúnað til að varðveita fiskaflann og getur verið mánuðum saman 

úti á hafi án þess að koma að landi. Hann hefur stækkað verulega frá árinu 1984 (úr 10 árið 
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1984 í 48 árið 1997) þegar ríkisstjórn Gana lagði áherslu á stækkun hans með það að 

markmiði að auka útflutning. Meirihluti þeirra fiskafurða sem neytt er innanlands kemur hins 

vegar frá smábátum (Food and acricultural organization of the united nations, e.d). 

Tafla 8.3. Fjöldi úthafsveiðibáta í Gana á árunum 1989-2000 

Kanóar/ár ´89 ´90 ´91 ´92 ´93 ´94 ´95 ´96 ´97 ´98 ´99 2000

Kanóar 8052   8688   8641  8610    

Nótabátur (beach 
seine) 

852   775   790  769    

Strandveiðibátar 183 169 153 160 155 164 153 165 149 173 173 169 

Togarar 29 30 30 29 32 35 34 34 48 47 38 46 

Rækjubátar 5 8 11 5 8 14 17 16 13 9 12 12 

Túnfiskbátar 35 34 29 28 25 26 29 35 34 31 33 34 

Línubátar (pole and 
line) 

35 34 29 28 25 26 29 33 29 24 24 24 

(Food and acricultural organization of the united nations, e.d). 

 

Tafla 8.4 Fiskframleiðsla í Gana árin 1999-2004 

Fiskframleiðsla (þús. tonn) 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Útsjávarveiðar 333 380 366 290 331 352 

Ferskvatnsveiðar 89 88 88 88 75 79 

Heildarframleiðsla 422 468 454 378 406 431 

(Economist Intelligence Unit, 2007). 
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Tafla 8.5 Tölfræði um fiskveiðar í Gana árið 2001 (í þúsundum tonna) 

 Framleiðsla Innflutningur Útflutningur Heildarframboð 

Fiskmeti til 
manneldis 

451 227 192 177 49 419 593 991 

Fiskmeti í dýrafóður 
og annað 

60    

(Food and acricultural organization of the united nations, e.d). 

 

8.6.1.3  Fiskútflutningur 

Á árunum á milli 1997 og 2000 jókst verðmæti útflutts fisks frá Gana frá tæpum 68,6 

milljónum Bandaríkjadollara í tæpar 84 milljónir Bandaríkjadollara. Hvað varðar 

gjaldeyristekjur hefur fiskútflutningur verið einn af mikilvægustu útflutningsgreinunum og 

túnfiskur mikilvægasta fiskafurðin. Túnfiskur í dósum aflar mun meiri gjaldeyristekna en 

ferskur túnfiskur en aðrar verðmætar fiskútflutningsvörur eru frystur fiskur, saltaður fiskur og 

reyktur fiskur. Áætlað er að allt að 12% af fiskframleiðslunni sé útflutt og hefur 

fiskútflutningur aukist stöðugt í gegnum árin og þá einkum til Evrópusambandsins, Japan, 

Bandaríkjanna, Kanada, Togo, Malí, Fílabeinsstrandarinnar, Burkína Fasó, Benín, Nígeríu, 

Hong Kong og til Singapore (Food and acricultural organization of the united nations, e.d). 

 

Tafla 8.6 Verðmæti fiskútflutnings Gana 1997-2000 
 

Fiskur Magn Verðmæti (US$) 
1997 31.709 68.558.638 

1998 41.316 100.311.867 

1999 51.651 82.911.428 

2000 53.060 83.849.463 

(Food and acricultural organization of the united nations, e.d). 

 

8.6.1.4  Fiskinnflutningur 

Þar sem Gana getur aðeins séð fyrir 60% af fiskþörf landsins verður að flytja inn fisk til að 

vega upp á móti þörfinni. Frosinn hestamakríll ásamt sardínum er fluttur inn í gegnum 

hafnirnar í Tema og Takoradi og dreift um landið frá nóvember til maí. En þá eru fiskveiðar í 

lágmarki í Gana. Fiskurinn er aðallega fluttur inn frá Marókkó, Máritaníu, Namibíu, Noregi, 

Hollandi, Belgíu, Senegal og frá Gambíu. Frá árunum 1993-2003 voru árlega flutt inn 64 

þúsund tonn af fiski til Gana (Food and acricultural organization of the united nations, e.d). 
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8.6.2  Efnahagsstefna 

Eftir að fjölflokka lýðræði var tekið upp í Gana árið 1992 hafa yfirvöld fylgt efnahagslegum 

áformum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) en þó hafa þau áform gengið hægar en fjárfestar 

hefðu kosið. Þrátt fyrir erfiðleika og hægagang hafa hins vegar áætlanir AGS gengið eftir 

(Economist Intelligence Unit, 2007).  

Fyrrverandi ríkisstjórn NPP flokksins tók á skuldavanda landsins, rísandi verðbólgu og 

háu hlutfalli atvinnulífsins og hófst handa við að bæta úr þessum málaflokkum og jók stjórnin 

útgjöld til þróunar atvinnulífsins (Economist Intelligence Unit, 2007). Ný ríkisstjórn NDC 

flokksins ætlar sér að halda uppbyggingu efnahagsins áfram. Ríkisstjórnin birti fjárhagsáætlun 

sína í mars 2009 sem er í  stærstum dráttum í samræmi við stefnuyfirlýsingu NDC flokksins í 

kosningunum í desember árið áður. Stefnuyfirlýsingin hljóðaði upp á að flokkurinn myndi 

skera niður útgjöld ríkisins, hagræða ráðuneytum og stöðuveitingum í þeim og efla þjónustu  

(Economist Intelligence Unit, 2009a; National Democratic Congress, 2008). 

Í fjárhagsáætluninni kemur fram að brýnasta málið sé að stöðva tekjuhalla þjóðarinnar. 

Hann hefur aukist og er áætlað að hann hafi verið 11.5% af vergri landsframleiðslu ársins 

2008. Að mati Economst Intelligence Unit eru áform ríkisstjórnarinnar til þess að ná 

markmiðinu bæði raunsæ og gerleg. Endurskoða á laun opinberra starfsmana og 

risnukostnaður ráðuneyta hefur verið skorinn niður. Hærra verð á útflutningsvörum Gana en 

búist var við mun auka tekjur landsins árin 2009 og 2010 en ríkisstjórnin mun einnig bæta 

skattheimtu til lengri tíma með aukinni samhæfingu ríkisstofnana sem innheimta skatt auk 

þess sem skattasamkomulag við námufyrirtæki verður endurskoðað. Economist Intelligent 

Unit spáir því að á heildin litið muni ríkisstjórn Gana takast að draga fjárlagahallann niður í 

10% af vergri landsframleiðslu árið 2009. Efnahagsstefna ársins 2010 er líkleg til þess að vera 

stórtækari en þá verður liðið eitt ár frá kosningum og þá mun ríkisstjórnin ekki sýna eins 

mikla nærgætni gagnvart kjósendum.  Þá er búist við því að fjárlagahallinn falli niður í 8,4% 

af vergri landsframleiðslu (Economist Intelligence Unit, 2009a). 

Fjárhagsáætlunin bendir til þess að ríkisstjórnin sé meðvituð um erfiðleikana sem 

munu fylgja því að koma á efnahagslegum stöðugleika og stöðva fjárlagahallann sem 

ríkisstjórnin fékk í arf frá fyrri stjórn. Það sem helst gæti komið í veg fyrir að markmiðum 

verði náð er það hversu háð landið er erlendum fjárveitingum og lánum. Einnig ef hægist 

lengur á atvinnulífi Gana vegna heimskreppunnar en stjórnvöld hafa gert ráð fyrir (Economist 

Intelligence Unit, 2009a). 

Peningamálastefna seðlabanka Gana (Bank of Ghana/ BoG) er að hafa hemil á 

verðbólgu en á sama tíma ætla þeir að hlúa að efnahagslegum vexti. Vegna hárrar verðbólgu 
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er ólíklegt að Seðlabankinn muni lækka vexti fyrr en á seinni helmingi ársins 2009 

(Economist Intelligence Unit, 2009b). 

Eftir hátt fall cedi gjaldmiðilsins árið 2008 telur Economist Intelligence Unit að 

gjaldmiðillinn verði nær því sem hann er vanalega gagnvart Bandaríkjadollar árin 2009-10. 

Þar af leiðir að það mun hægjast á verðrýrnun (Economist Intelligence Unit, 2009b). 

Peningamálastefna Seðlabankans mun taka mið af því að minnka verðbólgu og styrkja 

verðbólgumarkmið bankans. Bankinn mun áfram hafa sveigjanlega gengisstefnu og inngrip á 

gjaldeyrismarkað munu aðeins verða notuð til að minnka óstöðugleika á gjaldeyrismarkaði. 

Hins vegar mun lítill gjaldeyrisvaraforði takmarka getu bankans til inngripa (Economist 

Intelligence Unit, 2009b). 

 

8.6.3  Einkavæðing 

Um 1990 voru í krinum 200 ríkisrekin fyrirtæki einkavædd. Síðan þá hefur hægst á 

einkavæðingu. Enn eru 35 fyrirtæki að fullu ríkisrekin og 200 fyrirtæki sem ríkið á hlut í. 

Mörg þessara fyrirtækja starfa illa og þurfa meira fé frá ríkinu inn í starfsemina eigi hún að 

batna. Í fjárlögum árið 2006 var lítið minnst á einkavæðingu og hún virðist hafa vikið fyrir 

öðrum málaflokkum. Það eru helst orkufyrirtækin tvö sem fjárfestar vilja sjá einkavædd sem 

og olíuhreinsunarstöðvar og bankar (Economist Intelligence Unit, 2007). 

 

8.6.4  Afstaða yfirvalda gagnvart erlendum fjárfestum 

Ein helsta áhersla efnahagsstefnu Gana er að laða erlenda fjárfesta að landinu til þess að rétta 

efnahaginn við. Sú stefna hófst árið 1983 á vegum World Bank og IMF. Fyrrum forseti 

landsins, Kufour, hvatti til erlendra fjárfestinga í landinu og taldi það vera lykilþátt í 

efnahagsstefnu Gana ( U.S. Commercial Service, 2004). 

Gana Investment Advisory Council (GIAC), sem var stofnsett með aðstoð World 

Bank, hefur það hlutverk að laða að erlenda fjárfesta. GIAC samanstendur af 30 

fjölþjóðlegum og innlendum fyrirtækjum sem og eftirlitsaðilum (IMF,WB,UNDP/United 

Nations Development Programme) (U.S. Commercial Service, 2004).   

Þau fyrirtæki sem hafa verið einkavædd í Gana eru að mestu í eigu erlendra fjárfesta 

en fá innlend fyrirtæki hafa fjárhagslega burði til þess að taka þátt í einkavæðingunni, nema 

þá helst sem meðeigendur með erlendum fyrirtækjum (U.S. Commercial Service, 2004).  

Lagaumhverfi Gana hefur verið breytt með það fyrir augum að laða erlenda fjárfesta 

að landinu. Sett hafa verið lög sem hvetja erlenda fjárfesta og þau hafa komið í stað þeirra 

laga sem áður hömluðu erlendri fjárfestingu. Gana Investment Promotion Center (GIPC) Act 
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frá árinu 1994 (Act 478) stýrir fjárfestingum á öllum sviðum efnahagslífsins að undanteknum 

námuiðnaði, jarðolíu- og gasiðnaði og svokölluðum free zones. Gerð er sú krafa á erlenda 

fjárfesta að þeir uppfylli allar kröfur laganna sem og þau skilyrði sem við eiga í hverri 

atvinnugrein fyrir sig. Með tilkomu GIPC hefur starfsháttum verið hagrætt og dregið hefur 

verið úr töfum. GIPC veitir jafnframt allar upplýsingar um fjárfestingar og veitir alla þá 

aðstoð sem fjárfestar hafa þörf á til þess að setja á stofn fyrirtæki (U.S. Commercial Service, 

2004). 

Yfirvöld Gana aðhyllast ekki stefnu sem mismunar erlendum fjárfestum eða 

fyrirtækjum í eigu erlendra aðila. Í sumum tilfellum geta erlend fyrirtæki þvert á móti fengið 

sérstaka hvatningu frá yfirvöldum ef starfsemi þeirra þykir vera mikilvæg fyrir þróun landsins 

(U.S. Commercial Service, 2004).  

 

8.6.5  Eignarnám og skaðabætur 

Fjárfestingalög í Gana tryggja að eignarnám og þjóðnýting fyrirtækja geti ekki átt sér stað. 

Samkvæmt stjórnarskránni frá árinu 1992 eru hins vegar nokkrar undantekningar á þessum 

lögum. Yfirvöld geta tekið yfir eignir þegar það þykir vera í þágu almannaheilla, til verndar 

þjóðinni, til verndar siðgæði þjóðarinnar, heilsu hennar eða skipulagi. Einnig ef það þykir 

nauðsynlegt vegna skipulags bæja eða lands. Ef eignarnám á sér stað ber ríkinu skylda til þess 

að greiða sanngjarnar skaðabætur. Yfirvöld veita erlendum fjárfestum aðgang að æðri 

dómsstigum landsins komi til slíkra mála (U.S. Commercial Service, 2004). 

Samkvæmt skýrslu frá U.S. Commercial Service hafa bandarískir fjárfestar ekki lent í 

því að fyrirtæki þeirra og eignir hafi verið tekin eignarnámi í Gana og á síðustu árum hefur 

það yfir höfuð ekki gerst að fyrirtæki hafi verið þjóðnýtt eða tekin eignarnámi. Frá árinu 2001 

hafa hins vegar tvö bandarísk fyrirtæki kært ríkisstjórn Gana fyrir eignarnám. Bæði málin 

voru leyst með þeim hætti að ríkisstjórn Gana keypti starfsemi bandarísku fjárfestanna. 

Fjárfestunum þótti þó söluskilmálar ríkisstjórnarinnar ósanngjarnir (U.S. Commercial Service, 

2004; U.S. Department of State, 2008b).  

Samkvæmt World Bank er Gana í 33. sæti af 147 völdum löndum hvað varðar öryggi 

reglugerða fyrir fjárfesta í landinu. Í fyrsta sæti er New Zealand og á eftir fylgja Singapore, 

Hong Kong, Kína og Malaysia (World Bank Group, 2008).  

 

8.6.6  Fjármálaþjónusta 

Einkageirinn í Gana hefur liðið fyrir takmörkuð fjármögnunartækifæri. Vextir á bankalánum 

eru yfir 25% og 17% á ríkisvíxlum. Hins vegar gefur nýleg þróun í fjármálageiranum utan við 
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bankageirann tilefni til bjartsýni. Segja má að fjármálaþjónusta hafi tekið miklum framförum 

frá árinu 1989 en þá voru gerðar endurbætur á hlutabréfamarkaði og annarri fjármálaþjónustu 

sem hafði fram að þeim tíma ekki verið aðgengileg (U.S. Commercial Service, 2004).   

Í Gana eru 22 skráðir bankar sem starfrækja 326 útibú. Af þessum útibúum eru 30% 

þeirra í eigu Ghana Commercial Bank sem er að hluta til í ríkiseigu og er jafnframt stærsti 

banki landsins. Seðlabanki landsins er Bank of Ghana (BoG) sem stofnaður var árið 1957. 

Bankarnir eru aðallega í borgunum og þar af eru flestir í Accra.  Aðeins 4-5% þjóðarinnar 

nýtir sér bankastofnanir og ekki er rík hefð fyrir því að Ganabúar leggi sparifé sitt inn á 

bankabók (Economist Intelligence Unit, 2007).   

 Lánakjör eru óhagstæð sem dregur úr lánastarfsemi og dregið hefur úr útlánum banka 

til einkageirans. Árið 2007 var vöxtur útlána 42% en ári síðar var hann kominn niður í 25%. 

Meirihluti lána til einkageirans fara til þjónustufyrirtækja, verslana, fjármögnunarfyrirtækja 

og í byggingargeirann. Innlendir bankar eru nokkuð vel varðir fyrir fjármálakreppu heimsins. 

Samkvæmt Seðlabanka Gana hafa innlendir bankar ekki orðið fyrir tapi utan óásættanlegra 

marka. Erlendar lántökur innlendra banka til að fjármagna starfsemi er minni en 5% af 

fjármögnunarþörf bankanna þar sem þeir reiða sig einkum á innlenda sjóði. Hins vegar gætu 

innlendir bankar dregið úr lánastarfsemi á meðan þeir meta áhrif heimskreppunnar á innlent 

atvinnulíf. Þrátt fyrir endurbætur og fyrirhuguð áform um enn frekari endurbætur á 

bankakerfinu í Gana telst það ennþá vera veikt. Vanskil lána munu væntanlega aukast og 

erlend eignasöfnun bankanna mun versna eftir því sem alþjóðalega fjármálakrísan eykst 

(Economist Intelligence Unit, 2009a).   

 

8.6.7  Gjaldmiðill og færsla fjármagns  

Cedi gjaldmiðillinn hefur í gegnum tíðina verið óstöðugur vegna óstöðugrar efnahagsstefnu 

yfirvalda og hversu háð landið er heimsverði á kakói og gulli. Fyrri ríkisstjórn NPP flokksins 

náði töluverðum stöðugleika gjaldmiðilsins með bættri efnahagsstjórn á árunum 2000-2005 en 

þrátt fyrir það varð fjárlagahalli á árunum 2006-2008 (Economist Intelligence Unit, 2009a).   

Eftir sex ára samfellda útþenslu í efnahagslífi Gana ákvað Seðlabanki Gana árið 2006 að 

breyta verðgildi cedi gjaldmiðilsins. Breytingin tók gildi árið 2007. Þetta var gert til þess að 

greiða fyrir viðskiptum, en landið hafði átt við löng tímabil verðbólgu, með þeim afleiðingum 

að gjaldmiðillinn var orðinn verðlaus. Þetta flækti gjaldeyrisviðskipti og bókhald, erfitt var að 

starfrækja hraðbanka og að ferðast með peninga á sér kallaði á glæpi enda þurfti að fylla 

margar töskur af seðlum. Á gjaldeyrismarkaðnum (currency market) fékkst 1 Bandaríkjadalur 

fyrir ¢9.300, 1 sterlingspund fyrir ¢18.000 og 1 evra fyrir ¢12.000.  Verkafólk kom heim frá 
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vinnu með margar milljónir cedi í vasanum en engu að síður bláfátækt. Því voru tekin fjögur 

núll af gjaldmiðlinum þannig að ¢10.000 urðu að einum nýjum cedi. Meðalverð á dagblaði fór 

úr ¢5.000 í 50 pesewa. Bensínlíterinn fór úr ¢9.300 í 93 pesewa. Pesewa er smæsta gildi cedi 

gjaldmiðilsins og hafði notkun þess fallið niður eftir áralöng verðbólgutímabil. Pesewa hefur 

nú verið tekinn upp að nýju. Ekki er búist við því að breytingin verði til þess að verð hækki í 

landinu  (Africa research bulletin, 2006). 

Frá byrjun árs 2008 fram í desember sama ár rýrnaði cedi gjaldmiðillinn um 22,17% 

gagnvart Bandaríkjadollar sem talin er vera mesta verðrýrnun síðustu átta ára þar á undan.  En 

árið 2000 varð rýrnun upp á 49,9%. Árið 2007 og 2006 varð verðrýrnunin langt um minni eða 

3,31% og 1,6%. Cedi gjaldmiðillinn rýrnaði um 5,87% gagnvart evrunni árið 2008. Þessi 

verðrýrnun hafði mikil áhrif á viðskiptalífið og leiddi til lækkunar hagnaðar þeirra fyrirtækja 

sem eiga sitt undir gjaldeyrisviðskiptum (Myjoyonline news, 2008). 

 

 
Mynd 8.1 Gengisþróun cedi gjaldmiðilsins (GHS) gagnvart Bandaríkjadollar (USD) á 

tímabilinu 7.11.2008 -  5.5.2009. 

(Exchange-rates.org, e.d.). 
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Mynd 8.2 Gengisþróun cedi gjaldmiðilsins (GHS) gagnvart evru (EUR) á tímabilinu 

7.11.2008 - 5.5.2009. 

(Exchange-rates.org, e.d.). 

 

 
Mynd 8.3 Gengisþróun cedi gjaldmiðilsins (GHS) gagnvart bresku pundi (GBP) á 

tímabilinu 6.11.2008 - 5.5.2009. 

(Exchange-rates.org, e.d.). 

  

Hin nýja ríkisstjórn NDC flokksins mun þurfa að takast á við fjárlagahalla sem mun 

koma í veg fyrir að cedi gjaldmiðillinn nái stöðugleika árið 2009 og 2010 (Economist 

Intelligence Unit, 2009a).  Búist er við því að gjaldeyrisforði þjóðarinnar verði lágur árið 
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2009, lægri en ráðlögð viðmið Alþjóðagjaldeyrirssjóðsins segja til um. Hið jákvæða er hins 

vegar að gott verð mun fást fyrir aðalútflutningsvörur Gana sem mun þrátt fyrir allt tryggja 

stöðugt streymi gjaldeyris inn í efnahagslífið. Því er ekki spáð skarpri rýrnum á 

gjaldmiðlinum þetta ár (Economist Intelligence Unit, 2009a).     

Í Gana er notast við fljótandi gengi og hægt er að skipta út cedi gjaldmiðlinum fyrir 

dollara og helstu evrópsku gjaldmiðla. Fjárfestar geta stundað frjáls gjaldeyrisskipti og flutt 

fjármagn í tengslum við fjárfestingar sínar að því gefnu að til séu gögn um hvernig 

fjármagnsins var aflað. Þannig tryggja fjárfestingarlög Gana fjárfestum gott svigrúm, til 

dæmis hvað varðar fjármagnsflutninga úr landi vegna arðs eða hagnaðar af fjárfestingum og 

greiðslu af erlendum lánum svo eitthvað sé nefnt. Lögin viðurkenna eignarrétt fólks yfir 

lausafé og fastafjármunum en þegar kemur að landareign flækjast málin. Ef til stendur að 

kaupa landareign er mikilvægt að kanna eigendasögu landsins hjá Lands Commission til þess 

að ganga úr skugga um að eigandi landsins sé sá sami og býður það til sölu. Fjárfestar ættu að 

hafa í huga að skráningar yfir  landareignir geta verið rangar ef þær eru þá yfir höfuð til og 

þess vegna getur verið flókið að eignast land í Gana. Nánari skilmála um gjaldeyrisviðskipti 

og fjármagnsflutninga er að finna í GIPC Act og Foreign Exchange Act (U.S. Commercial 

Service, 2004; U.S. Department of State, 2008b). Peningasendingar til og frá Gana sem og 

gjaldeyrisskipti fara fram í bönkum, m.a. í Seðlabanka landsins (BoG) og í foreign exchange 

bureaus eins og Express Funds International (Express Funds International, e.d; Mensah, 2008; 

U.S. Commercial Service, 2004).  

Þing Gana samþykkti ný gjaldeyrislög í nóvember 2006. Lögin sköpuðu nýja umgjörð 

fyrir stýringu á gjaldeyrisviðskiptum í Gana og þess er vænst að þau leiði til aukinnar 

samhæfingar á milli gjaldeyrismarkaðar í Gana og alþjóðafjármálakerfisins. Þá varð 

fjármagnsjöfnuður (capital account transactions) frjáls með setningu laganna, meðal annars 

var erlendum ríkisborgurum heimilað að kaupa verðbréf í Gana. Einnig voru felldar úr gildi 

reglur um að Seðlabanki Gana veita fyrirtækjum sérstaka heimild til erlendrar lántöku (U.S. 

Department of State, 2008b). 

Gana fær mest af sínum gjaldeyristekjum með útflutningi gulls og kakós, í gegnum 

þróunaraðstoð og með peningasendingum frá einstaklingum búsettum erlendis. Engu að síður 

er gjaldeyrisskortur í landinu (U.S. Commercial Service, 2004). 
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Tafla 8.7 Vextir (Interest rates) 
 2002 2003 2004 2005 2006 

Útlánsvextir (lending 
interest rate) (%) 

27,6 29,8 19,6 18,4 16,0 

Innlánsvextir (deposit 
interest rate) (%) 

16,2 14,3 13,6 10,2 8,9 

Peningamarkaðsvextir 
(Money-market interest 

rate) (%) 

25,1 27,3 16,6 14,9 10,0 

(Economist Intelligence Unit, 2007). 

 

Tafla 8.8 Gengi cedi gagnvart helstu gjaldmiðlum (Exchange rates) 

 2002 2003 2004 2005 2006 

US$ 7.933 8.677 9.005 9.073 9.174 

£ 11.889 14.168 16.487 16.496 16.881 

€ 7.496 9.813 11.195 11.302 11.520 

(Economist Intelligence Unit, 2007). 

 

8.6.8  Efnahagsleg frammistaða 

Gana er nú eitt best rekna ríki Afríku. Með uppbyggingu innviða, stofnana og grunnþjónustu 

hefur tekist að ná fátæktarmörkum frá 52% árið 1990 niður í 29% árið 2009 sem gerir Gana 

eitt af fáum Afríkuríkjum sem eru á áætlun Millennium Development Goal að ná markmiðum 

sínum um að minnka fátækt um helming fyrir árið 2015. Gana gæti verið orðið meðaltekju 

land árið 2015 (Rice, 2007; World Bank, 2008). 

Frá árinu 1983 hefur verg landsframleiðsla (GDP) vaxið ár hvert, að meðaltali um 

4,4% á ári. Samkvæmt Budget Statement frá árinu 2007 jókst GDP um 6,2% árið 2006 sem er 

mesti vöxtur í 20 ár. Þjónustugeirinn og framleiðsla hafa hingað til verið helstu ástæður þessa 

vaxtar (Economist Intelligence Unit, 2007). 

Tölur frá Ghana Statistical Service (GSS) sýna að verg landsframleiðsla óx um 6,2% 

árið 2008. Séu atvinnugreinar flokkaðar kemur í ljós að skógrækt, skógarhögg og framleiðsla 

á kakói óx fram yfir markmið ríkisstjórnarinnar en sjávarútvegur náði ekki markmiðum 

sínum. Því hefur hin nýja ríkissstjórn NDC lagt áherslu á þann málaflokk. Matvæla- og 

búfésbændur náðu heldur ekki takmörkum ríkisstjórnarinnar. Rannsóknir á fátækt sýna að 

dregið hefur úr fátækt í þeim héruðum þar sem megin þorri fólks lifir á kakórækt, skógrækt og 

skógarhöggi en fátækt hefur aftur á móti aukist hjá öðrum bændum og í fiskisamfélögum. 
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Byggingariðnaður náði ekki markmiðum ríkisstjórnarinnar árið 2008 né heldur 

þjónustugeirinn (Economist Intelligence Unit, 2009a). 

Samkvæmt mati Economist Intelligence Unit var verg landsframleiðsla (nominal 

GDP) árið 2008 14.391 milljónir bandaríkjadollara og vöxtur vergrar landsframleiðslu að 

teknu tilliti til verðlagsbreytinga (real GDP growth) var 6,2% sama ár. Economist Intelligence 

Unit áætlar að verg landsframleiðsla (nominal GDP) árið 2009 verði 13.134 milljónir 

bandaríkjadollara og að vöxtur vergrar landsframleiðslu að teknu tilliti til verðlagsbreytinga 

(real GDP growth) verði 5,2%. Verg landsframleiðsla á hvern einstakling þegar tekið hefur 

verið tillit til kaupmáttar (GDP per head - US$ at PPP) var árið 2008 1.403 bandaríkjadalir sé 

miðað við fólksfjölda upp á 23.9 milljónir. Árið 2009 er gert ráð fyrir að sú tala verði 1.462 

bandaríkjadalir miðað við fólksfjölda upp á 24.4 milljónir (sjá viðauka 2) (Economist 

Intelligence Unit, 2009a).    

 

8.6.9  Horfur í efnahagsmálum árin 2009-2010 

Búist er við því að það muni hægjast á atvinnulífi Gana á tímabilinu. Lægra verð fæst fyrir 

verslunarvörur og dregið hefur úr möguleikum til fjármögnunar. Það, auk ástandsins í 

efnahagsmálum heimsins og aukinni áhættufælni fjárfesta,  mun verða helsta áskorun nýrrar 

ríkisstjórnar Gana. Áform eru um að hefja viðræður við Alþjóðagjaldeyrirssjóðinn til þess að 

takast á við þessar áskoranir, en ríkisstjórn Gana vonast eftir styrkjum frá AGS. Verði þeir 

ekki veittir er ríkisstjórnin líkleg til þess að samþykkja náið eftirlit AGS á efnahagsstjórn 

landsins. Verði það lendingin mun sú vinna ekki byrja fyrr en í fyrsta lagi seinni part ársins 

2009. Economist Intelligence Unit býst þó ekki við neinum sérstökum breytingum á 

efnahagsstjórn landsins þrátt fyrir aðkomu AGS. Að öllum líkinum mun ríkisstjórnin halda 

áfram að hafa hemil á ríkisútgjöldum, auka ríkistekjur og efla þannig hlutverk hins opinbera. 

Einnig munu þeir bæta viðskiptaumhverfið með því að lækka skatta sem og styrkja og auka 

við lánstraust einkageirans. Í ljósi efnahagsástand heimsins mun ríkisstjórnin leggja mikla 

áherslu á að halda efnahagslegum stöðugleika, sérstaklega þar sem verðbólga mun haldast há 

og aðgerða er þörf til þess að stöðva fjárlagahalla. Fyrri ríkisstjórn landsins aflétti 

innflutningstollum af bæði undirstöðumatvælum og eldsneyti til skamms tíma, en þeir tollar 

hafa aftur verið teknir upp af nýrri ríkisstjórn. Áfram verður einblínt á uppbyggingu innviða 

landsins og ráðstafanir gerðar til þess að draga úr fátækt (Economist Intelligence Unit, 

2009b).  

Economist Intelligence Unit áætlar að verðbólga verði að meðaltali 14% árið 2009 en 

fari niður í 10,8% árið 2010. Árið 2008 rýrnaði cedi gjaldmiðillinn gagnvart bandaríkjadollar 
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og var gengið að meðaltali 1.09 cedi á móti 1 bandaríkjadollar. Áætlað að hann muni halda 

áfram að rýrna árin 2009 og 2010 og verði að meðaltali 1,42 cedi á móti 1 bandaríkjadal árið 

2009. Seðlabankinn mun ekki geta gripið inn í gjaldeyrismarkaði að nokkru marki. 

Áframhaldandi fall cedi gjaldmiðilsins skýrist meðal annars af því að Gana er afar háð 

útflutningi á verslunarvörum. Einnig vegna þess að hve landið er háð innflutningi skapast 

ójafnvægi milli eftirspurnar og framboði á erlendum gjaldeyri. Árið 2010 er spáð að cedi 

gjaldmiðillinn verði að meðaltali 1,5 á móti 1 bandaríkjadal það ár (Economist Intelligence 

Unit, 2009b).  

Lykilútflutningsvörur Gana, gull og kakó, munu haldast í verði og gullið mun að 

öllum líkinum hækka í verði árið 2009 en falla aftur ári síðar. Þetta skýrist af því að framboð 

á kakói í heiminum er fremur lítið þetta ár og óvissa á fjármálamörkuðum gerir gull 

eftirsóttara en áður. Þetta mun efla útflutning frá Gana á tímabilinu og með batnandi efnahag 

á alþjóðavísu mun innflutningur að öllum líkindum aukast aftur árið 2010  (Economist 

Intelligence Unit, 2009b).   

Olíuvinnsla mun að öllum líkindum hefjast innan sjö ára í Gana, en John Atta Mills 

sagði í mars 2009 að kynna ætti alla núverandi og framtíðar olíusamninga fyrir landsmönnum 

svo geirinn verði gegnsærri en hann er. Ríkisstjórn landsins ætlar að endurskoða olíulög sem 

sett voru í stjórnartíð NPP flokksins og leyfa almenningi að koma að ákvörðunartöku um 

þróun olíuiðnaðarins í Gana. Hingað til hefur almenningur ekki getað kynnt sér olíusamninga 

þá sem Gana hefur gert sem ýtt hefur undir grunsemdir um spillingu og  illa gerða samninga. 

Stærsti erlendi þátttakandinn í olíugeiranum í Gana er breska olíufélagið Tullow Oil, hin 

bandarísku Kosmos Energy, Anadarko Petroleum Corporation og Hess Corporation 

(Economist Intelligence Unit, 2009b).  Yfirvöld í Gana segja að olíufundurinn eigi að verða til 

þess að lyfta upp efnahaginum í Gana þjóðinni allri til hagsbóta og að hagnaður verði nýttur 

til uppbyggingar á innviðum samfélagsins. Um það hafa heyrst efasemdaraddir því sú hefur 

ekki verið raunin í þeim Afríkuríkjum sem fundið hafa olíu, eins og í Nígeríu og Angóla. Þar 

hefur hagnaðurinn af olíuvinnslu runnið í vasa fárra manna, engin uppbygging hefur átt sér 

stað og almenningur situr upp með sárt ennið. Vegna þessa hafa sprottið upp miklar óeirðir í 

þessum löndum og þar er litið á olíuna sem bölvun fremur en blessun. Það sem Gana hefur 

hins vegar fram yfir þessi lönd er pólitískur stöðugleiki enda hafa þar nú verið haldnar 

friðsamar og lýðræðislegar kosningar fimm sinnum í röð. Gana hefur jafnframt haft rúm 50 ár 

til þess að byggja upp stofnanir sem sinna efnahagsmálum þjóðarinnar en landið öðlaðist 

sjálfstæði árið 1957. Þótt það sé töluverð spilling í opinbera geiranum eru menn nú í auknum 
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mæli dregnir til ábyrgðar fyrir þátttöku í spilltu athæfi. Flestir eru því jákvæðir í garð 

olíuvinnslunnar (Rice, 2007).  

 

8.6.10  Ógnanir og tækifæri í efnahagslegu umhverfi (svót greining) 

 

Ógnanir Tækifæri 

Efnahagslíf háð útflutningi á vörum sem eru 

viðkvæmar fyrir heimsmarkaðsverði 

Velvilji stjórnvalda gagnvart erlendum 

fjárfestum 

Efnahagslíf háð utanaðkomandi aðstoð Erlendum fjárfestum oft umbunað 

Fátækt Hægt að flytja fé til og frá landi 

Atvinnuleysi Skiptanlegur gjaldmiðill 

Fjármálakrísa á alþjóðavísu Gana er eitt best rekna Afríkulandið 

Viðskiptahalli Gæti náð að verða meðaltekjuland 2015 

Ójafnvægi milli útflutnings og innflutnings = 

gjaldeyrisskortur 

Góð efnahagsleg tengsl við Bretland og 

Bandaríkin 

Olíufundur Olíufundur 

Verðbólga Efnahagsáætlun stjórnvalda raunsæ og gerleg 

Takmörkuð fjármálaþjónsta Aukin viðskiptatengs við Kína 

Lántaka dýr Innlend fiskframleiðsla annar ekki eftirspurn 

Gjaldmiðill nær ekki stöðugleika Einkavæðing 

Dregur úr lánastarfsemi til einkageirans 

vegna alþjóðlegrar fjármálakrísu 

Flutninga-, geymslu- og samskiptaiðnaður 

styrkist 

Búist er við því að hægist á atvinnulífi 2009-

2010 

Einkaaðilar mega kaupa og selja eignir og 

flytja féð úr landi 

Fall gjaldmiðils gagnvart dollara Efnahagsstefna undir eftirliti AGS 

 Raunhæft að dragi úr viðskiptahalla 2009-10 

 Gott heimsverð á kakói og gulli 

 Aukin ferðamannaþjónusta 

 Verg landsframleiðsla eykst með ári hverju 

 Dregur úr fátækt 

 Áætlun á lækkun verðbólgu 2010 

 Fjármálaþjónusta tekið framförum 
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Í heildina litið eru tækifærin fleiri í hinu efnahagslega umhverfi Gana en ógnir. Gana er eitt 

best rekna ríki Afríku og verg landsframleiðsla eykst frá ári til árs. Landið er á góðri leið með 

að verða meðaltekjuland árið 2015. Stjórnvöld eru velviljið erlendum fjárfestum og lög hafa 

verið sett til þess að ýta undir erlendar fjárfestingar. Jafnframt hófst einkavæðingarferli á 

opinberum fyrirtækjum fyrir nokkrum árum. Efnahagsstefna landsins þykir bæði skynsamleg 

og gerleg og bæði er áætlað að dragi úr verðbólgu og viðskiptahalla í allra nánustu framtíð. 

Að öllum líkindum mun olíufundurinn verða til þess að efla viðskiptalíf landsins með 

tilheyrandi aukningu á kaupmætti almennings og almennri uppbyggingu. Eins og stendur fæst 

hátt verð fyrir aðal útflutningsvörur Gana, gull og kakó, sem ætti að verða innspýting í 

efnahagslífið. Aukin ferðamennska og uppbygging hótela gæti verið viðskiptatækifæri fyrir 

X. Gjaldmiðill landsins er jafnframt ekki óstöðugri en svo að landið getur notast við fljótandi 

gengi sem er styrkleikamerki. 

  Helstu ógnanir eru verðbólga, viðskiptahalli,  fall gjaldmiðils gagnvart dollar og lágur 

kaupmáttur almennings. Ójafnvægi er milli innflutnings og útflutnings og því er 

gjaldeyrisskortur í landinu. Landið er jafnframt háð útflutningi á vörum sem eru viðkvæmar 

fyrir sveiflum á heimsmarkaðsverði og því ómögulegt að spá fyrir um þróun til langs tíma. 

Fjármálakreppa heimsins gæti hægt á atvinnnulífi í Gana sem hefur neikvæð áhrif á 

efnahagslega velgengni landsins og kaupmátt almennings. Atvinnuleysi er jafnframt 

vandamál en það stuðlar einnig að minni hagvexti og lægri kaupmætti. Hins vegar ætti X ekki 

að vera í vandræðum að finna starfsfólk en eflaust er helsti vandinn að finna hæft starfsfólk. 
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9  Að hefja viðskipti í Gana 
Það tekur að meðaltali um 42 daga að koma upp starfsemi í Gana sem eru töluverðar framfarir 

því árin 2005 og 2006 tók sama ferli 81 dag (World Bank, 2009c). Gana er í 87. sæti af 178 

löndum yfir það hversu auðvelt er að stunda viðskipti yfir heildina litið samkvæmt skýrslu 

U.S. Department of State. Jafnframt var Gana valið eitt af tíu löndum sem mestum árangri 

hafa náð á þessu sviði síðustu tvö ár (U.S. Department of State, 2008b). Þeir sem hyggjast 

fjárfesta í Gana ættu að láta það verða sitt fyrsta verk að hafa samband við Gana Investment 

Promotion Center (GIPC). GIPC var stofnað í kjölfar Gana Investment Promotion Center Act 

frá árinu 1994 (Act 478) og þjónar hlutverki upplýsingamiðstöðvar um allt sem tengist 

viðskiptum og fjárfestingum í Gana. Stofnunin hefur tvö megin markið. Í fyrsta lagi að hvetja 

til og efla fjárfestingar í efnahagslífi Gana og í öðru lagi að sjá um samhæfingu og stjórnun á 

öllum fjárfestingum sem gerðar eru. Stofnunin leiðbeinir frumkvöðlum og viðskiptafólki í 

gegnum skráningaferli það sem fylgir því að setja á stofn fyrirtæki í Gana. Leiðbeint er með 

skatta- og tollamál og útskýrðar þær kröfur sem fyrirtæki þurfa að uppfylla, en þær eru 

mismunandi og fara eftir eðli fyrirtækisins (U.S. Commercial Service, 2004).   

Gana Trade and Investment Gateway Program (GHATIG) hefur komið á ákveðnum 

tímaramma sem stofnanir verða að fylgja þegar þær vinna úr umsóknum fjárfesta. Vel er 

fylgst með því hvort afgreiðsla umsókna sé afgreidd innan þessa tímaramma en oftar en ekki 

hafa framkvæmdir ekki staðist tímarammann (U.S. Commercial Service, 2004). 

Áður en fyrirtæki er stofnsett í Gana er ráðlegt að hafa samband við þarlendan 

lögfræðing. U.S. Commercial Service uppfærir reglulega lista yfir lögfræðinga í Gana en 

margir af þeim hafa starfað og/eða lært í Bandaríkunum (U.S. Commercial Service, 2004). 

Erfitt getur verið að finna traustan innlendan samstarfsmann vegna þess að erfitt getur 

reynst að kanna bakgrunn fólks í Gana. Því er mikilvægt að fjárfestar geri ráð fyrir 

töluverðum tíma í að kanna bakgrunn hugsanlegra samstarfsmanna. Starfrækt er stofnun sem 

kallast International Partner Search (IPS) sem aðstoðar fjárfesta við að finna hugsanlega 

samstarfsaðila. Þá eru fundnir 4-6 hentugir samstarfsaðilar og sá besti fyrir viðkomandi 

fyrirtæki valinn eftir ítarlega skoðun og viðtöl. Nánir upplýsingar má finna í viðauka 4 (U.S. 

Commercial Service, 2004).  
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9.1  Skilyrði fyrir fjárfestingu 
Samkvæmt Gana Investment Promotion Centre Act er ekki þörf á sérstöku leyfi frá GIPC til 

þess að fjárfesta í geirum atvinnulífsins ef frá eru talin námuvinnsla, jarðolíuvinnsla, free-

zones og hlutabréfaviðskipti. Engin lög kveða á um að erlendir fjárfestar verði að ráða 

innlenda umboðsmenn eða dreifiaðila en þó er sterklega mælt með því að ráðinn sé tengiliður 

sem búsettur er í Gana til að annast markaðsmál og hefur góðann skilning á viðskiptalífi 

landsins. Einnig þarf að tryggja að hæft fólk sjái um viðhald á tækjabúnaði (U.S. Commercial 

Service, 2004). 

Eina skilyrðið fyrir fjárfestingu í Gana er fjárhagslegt. GIPC gerir þá kröfu að erlendir 

fjárfestar eigi að lágmarki 10.000 dollara ef þeir eiga fyrirtækið með Ganabúum en 50.000 

dollara ef fyrirtækið er að fullu í eigu erlendra aðila. Fyrirtæki sem eru að fullu eða að hluta í 

eigu erlendra aðila þurfa að eiga eigið fé erlendis (foreign equity) upp á a.m.k. 300.000 

bandaríkjadollara og verða að hafa a.m.k. tíu Ganabúa á launaskrá hjá sér. Fjármagnsskilyrðin 

má uppfylla með því að leggja inn erlendan gjaldeyri inná banka í Gana eða með því að flytja 

varning inn í Gana sem þjónað getur fjárfestingunni. Lágmarks fjármagnskrafan á hins vegar 

ekki við um hlutabréfafjárfestingar, útflutningsfyrirtæki eða útibú (U.S. Commercial Service, 

2004). 

Til þess að fullnægja fyrrnefndum fjárfestingarskilyrðum þarf fjárfestirinn að fylgja 

ákveðnum skrefum sem sjá má í viðauka 5. GIPC aðstoðar fyrirtæki við öll skrefin, annað  

hvort með beinum hætti eða með því að vísa viðkomandi á lögfræðinga, endurskoðendur eða 

aðra aðila (Ghana Embassy in Japan, e.d.). Eftir að skráningum lýkur er fyrirtækinu frjálst að 

hefja viðskipti, flytja inn varning, leysa úr tolli og þar fram eftir götunum (U.S. Commercial 

Service, 2004). 

 

9.2  Fjárfestingarferli 
Fyrirtæki verður að skrá sig annað hvort sem opinbert eða einkarekið fyrirtæki. Öll fyrirtæki 

sem starfrækt eru í Gana verða að hafa að minnsta kosti einn hluthafa og tvo forstjóra, þar af 

verður annar forstjórinn að hafa aðsetur í Gana. Reglur kveða einnig á um að öll fyrirtæki 

skili árlega inn gögnum um hagnað til Registrar of Companies (U.S. Commercial Service, 

2004).  

Innflytjendur þurfa að skrá sig hjá Ghana Standards Board (GSB) en sú stofnun sér um 

að fylgjast með gæðum þeirra vara sem fluttar eru inn í landið og setur staðla sem fyrirtæki 

þurfa að uppfylla. Vörur verða að vera samþykktar af GSB áður en hægt er að flytja þær inn í 
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landið. Evrópusambandið hefur tilnefnt GSB sem það yfirvald sem vottar fiskafurðir sem 

fluttar eru inn í landið (U.S. Commercial Service, 2004).  

Þegar öllum skilyrðum hefur verið fullnægt eiga öll tilskilin leyfi að vera tilbúin og 

afgreidd eftir 5 virka daga. Samkvæmt skýrslu Foreign Investment Advisory Service (FIAS) 

sem gerð var árið 2003 getur raunverulegur afgreiðslutími verið allt að þrisvar til fjórum 

sinnum lengri. Þrátt fyrir að skráningar séu tiltölulega auðveldar í framkvæmd er allt ferlið 

við að stofna fyrirtæki í Gana langt, flókið og krefst fylgni við reglugerðir og aðkomu a.m.k. 

fimm ríksistofnana. Það eru: GIPC, Registrar General Department, Internal Revenue Service 

(IRS), Ghana Immigration Service og Social Security and National Insurance Trust (SSNIT) 

(U.S. Commercial Service, 2004). Sjá viðauka 5 fyrir nánari lýsingu á fjárfestingarferli. 

Erlend fyrirtæki sem fjárfesta samkvæmt lögum GIPC eiga sjálfkrafa rétt á ákveðið 

mörgum vinnuleyfum en það fer eftir umfangi fjárfestingar hve mörg þau eru. Fjárfesting upp 

á 10.000 bandaríkjadali eða jafnvirði þess í tækjum og tólum veitir eitt vinnuleyfi fyrir 

erlendan starfsmann. Fjárfesting að virði 10.000 – 100.000 bandaríkjadala veitir tvö 

vinnuleyfi fyrir erlendan starfsmann og fjárfesting að verðmæti 500.000 bandaríkjadala eða 

meira veitir vinnuleyfi fyrir fjóra erlenda starfsmenn. Fyrirtæki geta sótt um fleiri vinnuleyfi 

fyrir starfsfólk sitt en verður að rökstyðja af hverju ekki sé hægt að ráða innlendan starfsmann 

í verkið (U.S. Department of State, 2008b). 

 

9.3  Tollar og skattaumhverfi  
Tollayfirvöld í Gana ganga undir nafninu CEPS. Í Gana er notast við Harmonized System 

(HS) Customs Code til þess að flokka vörur. Skattar eru miðaðir við þyngd, verðmæti eða 

magn og breytast viðmiðin árlega. Á innflutningsvörur getur verið lagður innflutningstollur 

(import duty), virðisaukaskattur (value-added tax/VAT) og innflutningsvörugjald (import 

excise duty) (U.S. Commercial Service, 2004). Til þess að gefa einhverja hugmynd voru 

skattar lagðir á vörur með eftirfarandi hættir árið 2004: 

Engir tollar: landbúnaðar og iðnaðarvélar, skólaefni, sólarsellur og þil. 

0,5% ECOWAS skattur: allur innflutningur frá löndum utan ECOWAS. 

0,5% EDIF skattur: allur innflutningur. 

10% tollur: Hráefni, hugbúnaður, myndavélafilmur. 

20% tollur: Allar aðrar vörur en þær sem hér að ofan eru upp taldar.  

Auk þess þarf að borga aukalega virðisaukaskatt sem árið 2004 var 12,5%, þó með nokkrum 

undantekningum (U.S. Commercial Service, 2004).  
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Innfluttnar vörur eru skoðaðar við tollafgreiðsluna í Gana en fjögur fyrirtæki sjá um 

þessa skoðun: Gateway Services Limited, BIVAC International, Gana Link Network Services 

og Inspection and Control Services. Hvert fyrirtæki tekur að sér ákveðin lönd (U.S. 

Commercial Service, 2004). 

Almennur fyrirtækjaskattur er 35%. Sum fyrirtæki njóta skattaafsláttar á fyrstu árum 

starfseminnar en starfsemi X myndi ekki flokkast undir þau fyrirtæki (U.S. Commercial 

Service, 2004). 

Fjárfestar sem fjárfesta undir lögum GIPC eiga sjálfvirkan rétt á ákveðnum fjölda 

atvinnuleyfa sem byggist á stærð fjárfestingarinnar í landinu (U.S. Commercial Service, 

2004). 

Í Gana eru engar reglur um verð á innflutningsvörum. Yfirvöld framfylgja frjálslyndri 

innflutningsstefnu undir áhrifum World Trade Organization til þess að flýta fyrir vexti 

atvinnulífsins (U.S. Commercial Service, 2004). 

Fyrirtæki hafa kvartað yfir afkastagetu tollayfirvalda. Samkvæmt reglum á það að taka 

innan við sólarhring að leysa vörur út úr tolli en árið 2000 tók það í raun tvo til þrjá daga. Það 

eru þó framför því árið 1999 tók sama ferli fimm til sex daga. Sömu sögu er að segja um 

flutninga með flugi. Auk þess er mútuþægni algeng í þessu ferli (Porter, 2007).  

 

9.4  Vörumerkingar 
Samkvæmt General Labeling Rule frá árinu 1992 verða allar innfluttar vörur sem og þær sem 

eru framleiddar innanlands að vera merktar á ensku. Á pakkningunum verður að koma fram: 

• Nafn vöru 

• Nettó massi eða magn innihaldsins 

• Innihaldslýsing 

• Framleiðsludagsetning 

• Síðasti söludagur 

• Vörunúmer  

• Nafn og heimilisfang framleiðanda eða umboðsmanns 

• Notkunarleiðbeiningar, ef við á 

• Allar upplýsingar um geymsluhætti 

• Varúðarráðstafanir, ef við á 

 (U.S. Commercial Service, 2004). 

 



102 
 

9.5  Samskipti í viðskiptalífinu 
Þeir siðir sem fjallað var um í kafla 8.3.9 eiga einnig við í viðskiptalífinu. Ganabúum líkar vel 

við bein samskipti og persónulegar heimsóknir og í raun er ætlast til þess að fólk í viðskiptum 

heimsæki hvert annað og sú leið er talin sú áhrifamesta ætli menn að ná langt í viðskiptum. 

Ganabúar leggja ekki mikla áherslu á stundvísi og því æskilegt að viðskiptafólk gefi sér 

rúman tíma þegar það skipuleggur fundi eða gerir aðrar áætlanir.  

Karlmenn í viðskiptalífinu eru yfirleitt klæddir í jakkaföt á vinnutíma en á opinberum 

samkomum er algengt að þeir klæðist hefðbundnum klæðnaði frá Gana. Margar konur í 

viðskiptalífinu klæðast hefðbundnum afrískum búningi bæði á vinnutíma sem og á 

samkomum. Mikil hefð er fyrir notkun nafnspjalda í Gana og nánast öllum er rétt spjald á 

viðskiptafundum svo gott er að vera með nóg af nafnspjöldum meðferðis (U.S. Commercial 

Service, 2004). 

Lebanar og Asíubúar (aðallega Indverjar) eru mjög áberandi í viðskiptalífi Gana. 

Margir Lebanskir viðskiptamenn er sumir hverjir af þriðju eða fjórðu kynslóð búsettir í Gana. 

Þessi hópur ríkir að mestu yfir viðskiptum með þurrkaðan mat, húsgögn og byggingarefni 

(U.S. Commercial Service, 2004).  

 

9.6  Markaðssetning og auglýsingar 
Það eru yfir 12 auglýsingarstofur í Accra og sumar bjóða upp á víðtæka sölu- og 

markaðsþjónustu á fjölmennustu svæðunum.  Þrjár af þessum stofum eru í hlutdeildarfélagi 

við bandarísk fyrirtæki. Það eru; Lintas, Design & Display Publicity og Media Majique. Mörg 

minni fyrirtæki gefa sig út fyrir að vera auglýsingastofur en gera í raun ekki annað en að 

hanna og prenta efni. U.S. Commercial Service getur aðstoðað við að finna heppilega 

auglýsinga- og markaðsþjónustu. Auglýsingastarfsemi í fjölmiðlum hefur aukist mikið síðustu 

ár en einnig er notast við veggspjöld, auglýsingaskilti og sölusýningar. Pakkningar eru 

mikilvægar í Gana. Neytendur hrífast af litríkri hönnun sem grípur augað (U.S. Commercial 

Service, 2004). 

Ganabúar eru meðvitaðir um verð í flestum tilfellum og samkeppni ríkir um að bjóða 

lægsta verðið. Verðlaggning ætti að miðast við kostnað, tryggingar og flutning (CIF – Cost, 

Insurance and Freight) (U.S. Commercial Service, 2004). 
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10  Niðurstöður og tillögur 
Hér verður sú greining sem gerð var á væntanlegu ytra umhverfi X í Gana dregin saman í svót 

þar sem fjallað verður um helstu ógnanir og tækifæri sem að fyrirtækinu blasa fari þeir inn á 

markaðinn. Gefnar eru tillögur um inngönguleiðir en það eru annars vegar innganga með 

samstarfsaðila og hins vegar bein inngönguleið án aðkomu innlends samstarfsaðila.  

 

10.1  PEST greining dregin saman í svót 
Sé horft til hins pólitíska umhverfis Gana varðandi áhættuþætti við inngöngu á markaðinn 

kemur í ljós að ógnirnar eru ekki alvarlegar. Helst ber að nefna spillinguna sem ríkir í hinu 

opinbera kerfi. Fræðimenn eru sammála um það að spilling tefji fyrir eðlilegri uppbyggingu á 

mörkuðum en hins vegar hefur einnig verið bent á það að spilling getur flýtt fyrir ferlinu við 

inngöngu á erlenda markaði (Boafo-Arthur, 2008; Rodriguez o.fl., 2005; Uhlenbruck o.fl., 

2006). Mútuþægni virðist vera algeng hjá opinberum starfsmönnum og X verður að gera það 

upp við sig hvort fyrirtækið muni taka þátt í slíku athæfi. Ofbeldi og uppreisnir eru fátíðar í 

Gana, sérstaklega þegar horft er til annarra Afríkulanda, en þrátt fyrir það eru 

þjóðflokkadeilur til staðar. En þær hafa aukist í kjölfar kosninganna 2008 og eftir olíufundinn 

árið 2007. Mestu deilurnar eru hins vegar í norðurhluta landsins þar sem X myndi að öllum 

líkindum ekki hafa starfsemi enda er hafnarsvæðið á sunnanverðu landinu sem og mesti 

fólksfjöldinn og því stærsti markhópurinn. Fólkið á því svæði er efnaðara, betur menntað og 

hefur meiri áhuga á því sem vestrænt er og því heppilegri markhópur fyrir X. 

Sé hið pólitíska umhverfi skoðað nánar má sjá að þar er margt gott að finna. Opinberar 

stofnanir landsins hafa til að mynda töluverða reynslu af stjórnsýslu enda 52 ár liðin frá 

sjálfstæðistöku landsins. Það kemur sér vel fyrir erlent fyrirtæki sem hyggst fara með 

starfsemi inn á markaðinn að geta leitað til stofnana sem búa yfir áralangri reynslu og hafa því 

þróað með sér ákveðna starfshætti sem hægt er að treysta á. Almenningur er pólitískt virkur 

sem gefur til kynna að stjórnmálalíf í landinu sé þroskað enda hafa farið þar fram fimm 

lýðræðislega kosningar í röð án vandræða. Þetta gefur til kynna pólitískan stöðugleika sem er 

mikilvægur ef X ætlar að fjárfesta í landinu. Ólíklegt er að fyrri saga herstjórna og uppreisna í 

landinu muni endurtaka sig. Fólkið í Gana hefur vanist hinu lýðræðislega fyrirkomulagi og 

treystir því að það sé besta leiðin til að velja leiðtoga. Enginn vill hverfa aftur til þess sem 

áður var. Herinn er ekki pólitískur eins og hann var og landið er í auknum viðskiptatengslum 
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við umheiminn en afturhvarf til fortíðar myndi hafa neikvæð áhrif á þau. Líklegasta ástæðan 

fyrir uppreisnum væri klúðursleg efnahagsstjórn en samkvæmt Economist Intelligence Unit 

þá er efnahagstjórn landsins bæði raunsæ og gerleg. Ekkert bendir því til annars en að lýðræði 

og friður verði áfram saga Gana. Auk þess má geta sér til um, að með nýfundinni olíu í Gana 

og aðkomu bandarískra olíufyrirtækja að vinnslunni sé Bandaríkjunum umhugað um að 

viðhalda lýðræði og stöðugleika í landinu. En Gana og Bandaríkin eiga einmitt í sterku 

sambandi. Forseti landins, John Atta Mills, er menntaður á Vesturlöndum og því líklegur til 

að vilja liðka fyrir viðskiptatengslum við þau. Fjölmiðlar eru frjálsir og almenningur þorir að 

segja hug sinn án ótta við refsingu. X ætti því að geta gert sér raunhæfa mynd af vilja fólks og 

ástands í landinu með því að fylgjast með fréttaflutningi.   

Ef horft er til lagalegs umhverfis Gana koma bæði í ljós kostir og gallar við inngöngu 

á markaðinn. Lagakerfið í Gana er byggt á breskum hefðum og þykir virt og sjálfstætt. 

Dómarastéttin er einnig talin óháð pólitískum áhrifum. Hins vegar er ekki hægt að horfa 

framhjá landlægri spillingu í landinu og halda að hún teygi ekki anga sína inn í dómskerfið. 

Upp hafa komið ásakanir þess efnis að dómarar séu hliðhollir þeim sem skipuðu þá í embætti 

en þessar ásakanir hafa komið frá þeim flokkum sem hafa setið í stjórnarandstöðu á hverjum 

tíma. Því er ekki með góðri vissu hægt að treysta því að fyrir þessum ásökunum búi annað að 

baki en tilraunir til þess að klekkja á pólitískum andstæðingum. Hafa þarf í huga að 

eignarnám ríkisins á fyrirtækjum er leyft samkvæmt lögum en aðeins undir ströngum 

skilyrðum. Ekki hefur verið sannað að slíkt hafi átt sér stað nýlega. Einnig er ástæða til að 

ætla að dómsmál taki lengri tíma en þau eiga að gera. Margt er gott í lagakerfi Gana. Til 

dæmis hafa verið sett lög sem hafa það að markmiði að laða erlenda fjárfesta inn í landið og 

gömul lög sem hömluðu slíkar fjárfestingar hafa verið afnumin. Gana Arbitration Center  var 

komið á laggirnar í Gana til verndar erlendra fjárfesta í landinu. Gana er jafnframt aðili að 

ýmsum virtum samningum eins og UNCITRAL (United Nations Commission on 

International Trade Law) og UN Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign 

Arbitral Awards. Kostirnir við lagakerfi Gana eru ókostunum yfirsterkari og því ætti starfsemi 

X ekki að vera ógnað af hinu lagalega umhverfi.   

Helsta tækifæri X í hinu félagslega og menningarlega umhverfi er gífurleg eftirspurn 

eftir fiski í Gana. Fiskur er mjög vinsæll í hvaða formi sem er, bæði ferskur og unninn. Mest 

er keypt af unnum fiski enda er skortur á framboði á ferskum fiski þar sem geymsluaðstæður 

eru ekki fyrir hendi. Fiskur eða kjöt er notað í allar kássur og súpur en þó ekki mikið magn í 

einu enda dýrt hráefni. Fólkið í Gana borðar meiri fisk en gengur og gerist í öðru löndum. 

Hins vegar veiðir þjóðin ekki nærri nóg til þess að geta annað þessari eftirspurn og því er hún 



105 
 

háð innflutningi á fiski. Þrátt fyrir innflutning er enn skortur á fiski. Það er því gífurlegt 

tækifæri fyrir X að koma inn á þennan markað með frosinn fisk. Þeir eru jafnframt að veiða 

makríl en sú fisktegund er mikið borðuð í Gana. Á Accra svæðinu og þar um kring býr 70% 

þjóðarinnar. Þetta er það svæði sem X ætti að einblína á enda eru hafnir nálægar og því gott 

aðgengi til flutnings á fiski á þetta svæði. Fólkið sem þarna býr er að meirihluta kristið, hefur 

betra aðgengi að menntun en þeir sem norðar búa og hefur haft meiri snertingu við vestræn 

gildi og eru því opnari fyrir því sem vestrænt er. Ekki má þó gleyma því að fólkið í Gana er 

stolt af menningu sinni og gildum. Slík hugsun fór að gera vart við sig við sjálfstæðistöku 

landsins og er nokkuð sem íslenska þjóðin ætti að þekkja vel frá eigin sjálfstæðisbaráttu. Í öllu 

markaðsstarfi ætti að virða þetta stolt. Aðstæður á Accra svæðinu minnkar hins vegar hina 

sálfræðilegu fjarlægð milli X og Gana og því ætti innganga á markaðinn, skilningur á honum, 

samskipti við samstarfsaðila og markaðsstarf að reynast X auðveldara en ef markaðurinn væri 

að öllu leyti framandi. Í Gana er enska hið opinbera tungumál og allur almenningur talar hana. 

Hún er notuð í opinberum stofnunum svo ekki ætti að reynast erfitt að afla sér upplýsinga og 

koma í veg fyrir misskilning í samningaviðræðum. Þrátt fyrir að ólík trúarbrögð þrífist í Gana 

lifir fólk í sátt og samlyndi og skiptir sér ekki af trú hvers annars. Fólkið í Gana heldur  hins 

vegar flest í hina gömlu andatrú og er örlagatrúar. Oft hefur örlagatrú verið tengd við stöðnun. 

Þegar fólk trúir því að það geti ekkert gert til þess að breyta aðstæðum sínum verður það 

framtakslaust og þjóðfélög staðna. Þrátt fyrir örlagatrúnna er það hins vegar sem betur fer 

ríkjandi viðhorf hjá fólkinu í Gana að það geti haft áhrif á örlög sín með því að lifa 

siðferðilega rétt.  

Líklega er útbreitt ólæsi engin ógn fyrir starfsemi X en hafa þarf hana í huga í 

markaðsstarfi. Til dæmis gæti verið öflugt að nota myndrænar auglýsingar í stað þess að nota 

texta eða dreifibréf, enda höfða litríkar myndrænar auglýsingar best til fólksins í Gana. Sama 

má segja um pakkningar. Ólæsi getur jafnframt verið álitin ógn að því leiti að erfitt getur 

verið að ráða hæft starfsfólk en mikilvægt er að starfsfólk X hafi þekkingu á 

geymsluaðferðum á vörum fyrirtækisins en ólæsi gæti hamlað því. 

Um 20% barna eru vannærð í Gana og því greinilegt að stór hópur fólks hefur ekki 

efni á að fæða börnin sín. Fátækt hefur hamlandi áhrif á efnahagsvöxt og uppbyggingu 

innviða. Ekki væri úr vegi að fyrirtækið skapaði sér góðvilja meðal þjóðarinnar í Gana með 

því að láta gott af sér leiða með einum eða öðrum hætti og skapa sér þannig sérstöðu á 

markaðnum. Í fátæktinni getur því þrátt fyrir allt falist tækifæri fyrir X. Ekki er hægt að sjá 

bein tengsl milli undirfjármagnaðs heilbrigðisgeira eða barnadauða og ógnar við starfsemi X 



106 
 

en þetta gefur vísbendingu um fátæktina í landinu. Við verðlagningu þarf X að hafa þessa 

þætti í huga. 

Gana býr yfir töluverðum náttúruverðmætum en það sem helst má líta á sem tækifæri 

fyrir X er virkjanleg vatnsorka landsins og nýfundin olía úti við strendur Gana sem vonast er 

til að verði mikil lyftistöng fyrir efnahag landsins. Þrátt fyrir vatnsvirkjanir er oft orkuskortur 

í Gana sem telst vera ógn þar sem starfsemi X er háð því að vörur fyrirtækisins liggi ekki 

undir skemmdum í frystigeymslum sem verða fyrir stöðugum rafmagnstruflunum.  Þrátt fyrir 

allt hefur fólkið í Gana mestan aðgang að rafmagni sé miðað við önnur Afríkuríki sunnan 

Sahara, að Suður-Afríku undanskilinni, sem gerir Gana að heppilegri markaði fyrir X en mörg 

önnur Afríkulönd. Annað sem gæti talist ógn er hversu langan tíma það getur tekið að fá 

tengdar símalínur en það gæti haft hamlandi áhrif á starfsemi X. Hins vegar fer skráðum 

farsíma notkendum, sem og internet notendum, fjölgandi frá ári til árs sem ber vott um þróun 

á fjarskiptamarkaðnum. Vegakerfi landsins er  ábótavant og tafir á bæði flutningum á vörum 

og vinnandi fólki eru algengar vegna þess og það er ógn fyrir starfsemi X. Lestakerfið tók 

hins vegar framförum þegar ný braut á milli Accra og Tema var opnuð árið 2007 sem myndi 

teljast mikið tækifæri fyrir X þar sem þetta opnar greiða leið fyrir flutninga á vörum 

fyrirtækisins milli borgarinnar og hafnar. Hafnarkerfið í Gana býður einnig upp á tækifæri en 

tvær stórar hafnir er að finna í landinu, annars vegar við Tema og hins vegar við Takoradi. 

Endurbætur á hafnarkerfinu hafa leitt af sér mun styttri afgreiðslutíma svo að nú er 

afgreiðslutími við höfnina í Tema álitinn sá stysti í Vestur-Afríku. Jafnframt er verið að 

byggja höfn við Boankra sem er nálægt Kumasi sem sjá á um inn- og útflutning til og frá 

Norður-Gana. Að mati rannsakanda er ekki að finna alvarlegar ógnir í hinu tæknilega og 

náttúrulega umhverfi Gana en því er ekki að neita að í umhverfinu að að finna mörg vandamál 

sem kosta tíma og fyrirhöfn að leysa og þau munu að öllum líkindum reyna á þolrifin. Þetta 

eru dæmigerð vandamál fyrir hinn vanþróaða heim en þau eru hins vegar ekki óyfirstíganleg 

og ættu því ekki að vera nein fyrirstaða sé X tilbúið að takast á við þau. 

Í hinu efnahagslega umhverfi Gana er bæði að finna ógnanir og tækifæri en á heildina 

litið eru tækifærin fleiri. Gana er eitt best rekna ríki Afríku enda helst oft í hendur pólitískur 

stöðugleiki og efnahagsleg framþróun. Verg landsframleiðsla eykst frá ári til árs og Gana er á 

góðri leið með að ná því að verða meðaltekjuland árið 2015 og dregið hefur úr fátækt í 

landinu þótt hún sé vissulega enn vandamál. Stjórnvöld Gana eru velviljuð erlendum 

fjárfestum og hafa sett lög sem ýta undir erlendar fjárfestingar í landinu. Einkaaðilar mega til 

dæmis kaupa og selja eignir í Gana og flytja hagnaðinn úr landi. Jafnframt mega þeir kaupa 

jarðir. Erlendum fjárfestum er ekki mismunað heldur er þeim þvert á móti oft veittur ýmis 



107 
 

afsláttur til að liðka fyrir viðskiptum, það getur til að mynda verið í formi skattaafsláttar. 

Yfirvöld hófu einkavæðingarferli fyrir nokkrum árum og því er ríkið ekki að vasast í öllum 

málum sem bendir til þróunar efnahagslífsins. Lánastarfsemi er að mörgu leyti ábótavant, til 

dæmis er dýrt að taka lán, en hún þykir hafa tekið framförum. Það eru yfir 300 bankaútibú í 

Gana og hægt er að skipta erlendum gjaldeyri sem og flytja fé til og frá landinu án vandræða.  

Efnahagsstjórn landsins miðar að lækkun viðskiptahalla, lægri verðbólgu, styrkingu 

atvinnulífsins og bættri nýtingu á ríkisútgjöldum. Efnahagsstefna landsins er undir eftirliti 

AGS og þykir bæði raunsæ og gerleg. Átlað er að verðbólga lækki árið 2010 og að draga 

muni úr viðskiptahalla árið 2009-10. Efnahagur Gana er afar háður fáum útflutningsvörum 

sem eru viðkvæmar fyrir heimsmarkaðsverði. Sem stendur er heimsverð á gulli og kakói, sem 

eru aðal útflutningsvörur Gana, hagstætt. Gull þykir eftirsóttur kostur nú þegar óvissa ríkir á 

fjármálamörkuðum heimsins. Efnahagur Gana mun njóta góðs af þessu því innflutningstekjur 

munu aukast. Fyrir framtíðinni er hins vegar erfitt að spá og gæti þetta reynst ógnun við 

efnahagslegan stöðuleika á einhverjum tímapunkti. Árið 2007 fannst olía fyrir utan strendur 

Gana sem til stendur að fara að vinna innan sjö ára. Að öllum líkindum mun það verða mikil 

lyftistöng fyrir efnahag Gana og vonandi verða til þess að innviðir samfélagsins styrkist og 

hagur þegnanna batni með auknum kaupmætti. Uppi hafa verið raddir um að olíufundurinn í 

Gana verði ekki íbúum landsins til góðs en reynsla annarra Afríkuríkja af olíufundi hefur 

verið neikvæð. Vegna spillingar hefur hagnaður runnið í vasa fárra manna og íbúar þessara 

landa lifa enn við sömu fátækt og fyrir fund olíunnar. Ekki er ástæða til að ætla að svo verði 

raunin í Gana þrátt fyrir spillingu innan hins opinbera þar sem landið býr þrátt fyrir allt við 

stöðugleika í stjórnmálum, opinberar stofnanir eru orðnar rótgrónar og almenningur hefur 

málfrelsi til þess að standa upp og mótmæli finnist honum á sér vera troðið. Brugðið getur þó 

til beggja vona varðandi olíufundinn. Hann getur verið ógnun við efnahagslífið og þar með 

fyrir X, eða tækifæri. Ójafnvægi er á milli útflutnings og innflutnings til og frá Gana en landið 

þarf að flytja inn vörur að meira verðmæti en fæst fyrir þær vörur sem fluttar eru út. Af 

þessum sökum er gjaldeyrisskortur í landinu vandamál sem getur verið ógnun við starfsemi X. 

Landið er einnig háð erlendri fjárhagsaðstoð og hætt við því að úr henni dragi á meðan á 

fjármálakreppu heimsins stendur. Gjaldmiðillinn er fremur óstöðugur og ekki er spáð að hann 

nái stöðugleika árið 2009-2010. Hann hefur fallið gagnvart bandaríkjadollar og búist er við að 

fyrir 1,5 cedi fáist 1 bandaríkjadalur árið 2010. Gjaldmiðillinn er þó ekki óstöðugri en svo að 

notast er við fljótandi gengi í Gana sem þykir styrkleikamerki. Hætt er við að það hægist á 

efnahagslífi Gana á meðan á fjármálakreppunni stendur og að það dragi úr lánveitingum til 

einkageirans. Allt þetta getur haft í för með sér afturför í atvinnulífi sem hefur neikvæð áhrif á 
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efnahagslega velgengni landsins og kaupmátt almennings. Það má því líta á þessa þætti sem 

ógnun við starfsemi X. Atvinnuleysi er vandamál í Gana og má líta á það sem bæði ógnun og 

tækifæri. Ógnun felst í því að atvinnuleysi stuðlar að minni hagvexti og lægri kaupmætti 

almennings. Tækifærin felast í því að X ætti ekki að vera í vandræðum með að ráða til sín 

fólk og hefur pálmann í höndunum þegar kemur að launaviðræðum enda hljóta margir að 

berjast um sama bitann. Því fer þó fjarri að mælt sé með því að ráða fólk á ómannsæmandi 

launum enda væri það ekki til þess að skapa velvilja gagnvart X meðal almennings. Annað 

tækifæri sem vert er að nefna er aukning á ferðamannaiðnaði og uppbyggingu hótela en þar 

gæti leynst viðskiptatækifæri fyrir vörur X. 

 

10.2  Tillögur um inngönguleiðir 
Pest greiningin á umhverfi Gana leiðir að þeirri niðurstöðu að landið sé ákjósanlegur 

markaður fyrir X. Hið pólitíska og efnahagslega umhverfi er þrátt fyrir ýmsa annmarka 

stöðugt og ekki er gert ráð fyrir neikvæðum breytingum um ókomna tíð. Lagalegt umhverfi 

styður við erlenda fjárfesta og þykir bæði virt og sjálfstætt. Tæknilega umhverfið er ekki eins 

og best verður á kosið en við því er heldur ekki hægt að búast þegar horft er til Afríku. Miðað 

við önnur Afríkuríki stendur Gana þrátt fyrir allt framarlega hvað varðar tæknilega þætti. 

Hafnarþjónusta er til dæmis langt á veg komin. Rafmagnsskortur er tíður í landinu en landið 

hefur engu að síður mestan aðgang að rafmagni af öllum Afríkuríkum, að Suður-Afríku 

undanskilinni. Færi X með starfsemi inn í Gana yrðu þeir að gera ráðstafanir til þess að 

bregðast við rafmagnstruflunum. Samgöngukerfi landsins fer einnig batnandi og því ætti hið 

tæknilega umhverfi ekki að vera fyrirstaða þrátt fyrir annmarkana. Hið félagslega og 

menningarlega umhverfi er Íslendingum framandi eins og við er að búast í fjarlægri heimsálfu 

en fólkið í Gana er opið fyrir vestrænum áhrifum og það er ríkisstjórnin sömuleiðis. X hefur 

reynslu af landinu eftir heimsóknir þangað sem fyrirtækið mun geta nýtt sér fari þeir með 

frekari starfssemi inn í landið. Í þessu verkefni hefur jafnframt verið fjallað um helstu siði og 

kurteisisvenjur Gana og því ætti X að hafa haldgóðar upplýsingar um það sem máli skiptir, 

auk eigin reynslu. Í heildina má segja að galla sé að finna á öllum sviðum samfélagsins sé 

horft til fýsileika landsins sem markaðar fyrir vörur X. Hins vegar eru gallarnir hvergi nærri 

nógu slæmir til þess að hindra inngöngu fyrirtækisins. Þvert á móti eru kostirnir göllunum 

yfirsterkari og rannsakandi getur því að vel yfirlögðu ráði mælt með því að X hefji starfsemi í 

Gana og álítur að ekki sé eftir neinu að bíða sé fyrirtækið á annað borð tilbúið til fjárfestinga 

erlendis. Af niðurstöðum að dæma ætti Gana að vera einn besti kosturinn af öllum 
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Afríkuríkjum til þess að fjárfesta í enda líta önnur lönd Afríku til Gana sem fyrirmynd hvað 

varðar stjórnarhætti. Ríkisstjórn landsins gerir sér far um að liðka fyrir erlendum 

fjárfestingum og þjóðin fær góðar útflutningstekjur af kakói og gulli um þessar mundir sem 

ætti að reynast lyftistöng fyrir efnahag landsins. Auk þess verður farið að vinna olíu í landinu 

innan skamms tíma og flest bendir til að hagnaðurinn muni skila sér í uppbyggingu 

samfélagsins og vonandi í aukinn kaupmátt landsmanna. Þrátt fyrir viðvarandi fátækt á 

sumum svæðum Gana standa vonir til þess að landið verði meðaltekjuland í kringum árið 

2015 og markaðstækifærin ærin fyrir X enda er mikil eftirspurn eftir fiski í Gana sem landið 

nær ekki að sinna með eigin fiskveiðum. 

Eftir að öll gögn hafa verið greind mælir rannsakandi með inngönguleið inn í Gana í 

samvinnu við innlendan samstarfsaðila. Hægt væri að stofna sameignarfyrirtæki um fisksölu 

þar sem X ætti meirihlutaeign. Einnig væri hægt að notast við annað form samvinnu eins og 

að notast við umboðaðila og greiða honum ákveðnar prósentur af sölunni, en hann ætti ekki 

eignarhlut í fyrirtækinu. Með samvinnu er áhættu dreift og telur rannsakandi að þannig sé 

hagsmunum X best borgið miðað við aðstæður. Þetta er í samræmi við rannsóknir fræðimanna 

á sviði alþjóðaviðskipta sem benda til þess að erlend fyrirtæki séu líklegust til þess að ná 

árangri á framandi mörkuðum fari þau inn á þá í samstarfi við innlenda aðila.  Einnig mætti 

athuga með samvinnu við annað erlent fyrirtæki sem fyrir er á markaðnum og hefur þegar 

öðlast þá dýrmætu reynslu sem innlendur samstarfsaðili getur veitt. Nánari útfærsla á vali á 

samstarfsaðila er ekki hluti af þessu verkefni og kallar á frekari rannsóknarvinnu sem 

nauðsynlegt er fyrir X að láta vinna. Þörf er á því að fara til Gana og kanna aðstæður og hitta 

hugsanlega samstarfsmenn áður en ákvarðanir eru teknar um frekari framgöngu X inn á 

Ganamarkað.   

Annar raunhæfur möguleiki er í stöðunni vegna þess hve stöðugt hið ytra umhverfi 

Gana er. Það er innganga með beinni fjárfestingu með fullu eignarhaldi X, án aðkomu 

innlends samstarfsmanns. Sú leið er áhættusamari en getur á hinn bóginn gefið af sér meiri 

hagnað og fyrirtækið losnar við það samningaþóf sem fylgir samvinnu. Þótt rannsakandi telji 

að slíkt fyrirkomulag ætti að bíða seinni tíma verður þeim möguleika einnig velt upp hér. 

 

10.3  Innganga með samstarfsaðila 
Með því að fara inn á markaðinn í samstarfi við annan aðila dregur X úr áhættunni sem fylgir 

inngöngu á fjarlæga markaði. Fræðin mæla sterklega með því að samstarfsaðili sé innlendur. 

Innlendur samstarfsaðili hefur þekkingu á innviðum samfélagsins og helstu stofnunum þess. 
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Hann hefur jafnframt reynslu og tengslanet sem myndi reynast X ómetanlegt á nýjum 

markaði. Þetta fyrirkomulag myndi því draga stórlega úr öllum óvissuþáttum og það minnkar 

viðskiptakostnað (Bhaumik og Gelb, 2005; Luo, 1999; Zhang, Zhang og Liu, 2007). Ef X 

hefur ekki áhuga á samstarfi við innlenda aðila væri annar góður kostur að hefja samstarf við 

annað erlent fyrirtæki sem þegar er á markaði og hefur orðið góða þekkingu á honum. Séu 

fyrri skrif um inngönguleiðir skoðuð og borin saman við aðstæður Gana og X kemur í ljós 

margt sem rökstyður það að fara inn á markaðinn í samvinnu við innlendan samstarfsaðila. Í 

fyrsta lagi er spilling í Gana. Erfitt er að meta hins vegar hvort hún er tilviljanakennd eða 

allsráðandi þar sem rannsakandi hefur ekki aðra vitneskju en þá sem finna má á pappír. 

Nauðsynlegt væri að komast í samband við trausta aðila sem hafa reynslu af viðskiptum í 

Gana og skilja hvernig kaupin fara fram á eyrinni. Sé spillingin tilviljanakennd er heppilegast 

að fara inn með samstarfsaðila því erfiðara er að meta kringumstæður í slíkum aðstæðum 

(Rodriguez o.fl., 2005; Uhlenbruck o.fl., 2006). X gæti lent í því að þurfa að greiða leið sína 

með því að taka þátt í spillingu eða gæti alfarið komist hjá því. Samvinna er einnig heppileg 

því með þeim hætti losnar X við það að þurfa að hafa samskipti við spillta embættismenn en 

það færist yfir á könnu hins innlenda samstarfsmanns. Sé spillingin hins vegar allsráðandi er 

ekki hægt að komast hjá henni hvort sem er og þá mæla fræðin með því að fyrirtæki fari inn á 

eigin vegum. Samstarfsaðili mun ekki milda áhrifin af spillingunni og fyrirtækið fær allan 

hagnað af starfseminni í eigin vasa (Rodriguez o.fl., 2005; Uhlenbruck o.fl., 2006). Vörur X 

eru ekki þess eðlis að fyrirtækið þurfi að óttast upplýsingaleka um vöruna sem styður enn 

frekar valið á samvinnu (Luo, 1999). Fyrirtæki sem hafa lítil eða engin viðskiptavinasambönd 

ættu að velja inngönguleið sem felur í sér samvinnu (Luo, 1999). X hefur ekki reynslu af sölu 

á fiski inn í landið og hefur þar af leiðandi engin viðskiptavinasambönd. Fyrirtækið skortir 

jafnframt tengsl við dreifiaðila og sem meira er hefur ekki þekkingu á þeim dreifiaðferðum 

sem í boði eru í Gana. Samkvæmt greiningu á menningu Gana er ljóst að um töluvert 

sálfræðilega fjarlægan markað er að ræða þótt fjarlægðin sé ekki óyfirstíganleg. Mælt er með 

því að fyrirtæki sem fari inn á sálfræðilega fjarlæga markaði geri það í smáum skrefum og í 

samvinnu við innlenda aðila (Samli, 2004; Zhang, Zhang og Liu, 2007). Það sama á við um 

inngöngu á markaði þróunarlanda (Fatehi-Sedeh og Safizadeh, 1989). Gana er vissulega 

þróunarland þrátt fyrir að landið standi framarlega í efnahagslegum og pólitískum skilningi 

miðað við önnur lönd Afríku. Þar sem óvissa ríkir hafa fyrirtæki almennt hag að því að fara 

inn á markaði í smáum skrefum (Zhang, Zhang og Liu, 2007).   

X er ekki reynslulaust þegar kemur að alþjóðaviðskiptum. Starfsemi þeirra byggir á 

reynslu af fiskveiðum fyrir utan Vestur-Afríku frá árinu 1997 sem þeir hafa selt yfir 
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borðstokkinn. Fyrirtækið hefur hins vegar litla sem enga reynslu af frekari viðskiptum með 

fiskinn á þessum slóðum og segja má að það skorti þá auðlind sem felst í þekkingu og fyrri 

reynslu. Samkvæmt fræðunum ætti X því í þessu tilliti að velja inngönguleið á markaðinn sem 

ekki krefst mikilla skuldbindinga (Hollensen, 2007). 

X þarf að horfa í nokkra þætti í fari væntanlegs samstarfsaðila. Hann þarf að hafa til að 

bera tækniþekkingu á meðferð frosins fisks og hafa aðgang að góðum dreifileiðum þar sem X 

skortir tilfinnanlega slíka þekkingu í Gana. Kanna þarf orðspor samstarfsaðilans og fyrri 

reynslu af samstarfi við erlend fyrirtækja sem og velgengni á heimamarkaði. Sé þess nokkur 

kostur þyrfti að hafa samband við fyrrum samstarfsaðila. Einnig ætti X að fá afrit af öllum 

leyfum tilvonandi samstarfsaðila til þess að tryggja að allt fari löglega fram. Gott er að kynna 

sér markmið samstarfsaðilans og athuga hvort þau samrýmist markmiðum X. Ef heppilegur 

samstarfsaðili finnst er nauðsynlegt að klára alla samninga áður en lengra er haldið því í 

þróunarlöndum er algengt að menn vilji halda áfram samningaviðræðum eftir að þeim er 

formlega lokið. Þetta veldur togstreitu og kostnaðarsömum töfum.  Liggja þarf ljóst fyrir 

hvernig starfsfyrirkomulagi verði háttið, hvernig verkum er skipt niður, hvernig ábyrgð er 

deilt og hagnaði skipt.  Einnig þurfa báðir aðilar að vera sammála um leiðir til þess að draga 

sig út úr samstarfinu eða út af markaðnum komi til þess. Best væri að ráða innlendan 

lögfræðing til þess að vinna að samningum í samráði við X.  

 

10.4  Bein inngönguleið 
Ýmislegt bendir til að mögulegt væri fyrir X að fara inn á Ganamarkaði með beinni 

fjárfestingu án samstarfs við innlendan aðila. Vitað er að markaðurinn fyrir fisk er stór og 

eftirspurnin er mikil. Fólkið í Gana borðar mikinn fisk en landið nær þó ekki að anna 

eftirspurn þjóðarinnar með eigin fiskveiðum eða innflutningi. Það hefur sýnt sig að því stærri 

sem markaðir eru og því meiri eftirspurn, því líklegar er að fyrirtæki fari út í miklar 

skuldbindingar og noti þar af leiðandi beinar inngönguleiðir (Hollensen, 2007). Í Gana miðast 

framkvæmdir hins opinbera við eflingu atvinnulífsins sem einnig eykur líkurnar á því að 

fyrirtæki notist við beinar inngönguleiðir. Þar sem framkvæmdir hins opinbera skarast á við 

viðskiptalífið hefur það sýnt sig að fyrirtæki hafa ekki áhuga á því að skuldbinda sig nema að 

takmörkuðu leiti (Dugan, 1999). Þetta er ekki vandamál í Gana þar sem lagalegt kerfi og hið 

pólitíska umhverfi hefur verið breytt beinlínis til þess að laða að erlenda fjárfesta.  

Um pólitískan óróleika er ekki að ræða í Gana. Haldnar eru friðsamar lýðræðislegar 

kosningar á fjögurra ára fresti og því eru engar tíðar stjórnarskiptingar með áherslubreytingum 
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sem geta haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir fjárfesta. Í Gana eru í raun aðeins tveir flokkar sem 

berjast um völdin. Þeir eru samkvæmir sjálfum sér og því ætti það ekki að vera vandamál fyrir 

X að átta sig á mögulegum áhrifum stjórnarskipta. Þetta umhverfi ýtir undir beina 

inngönguleið á markaðinn (Agarwal og Feils, 2007 og Asiedu, 2002). 

Upplýsingar skortir um samkeppni á fiskmarkaði Gana en að öllum líkindum er ekki 

um harða samkeppni að ræða þar sem eftirspurnin er enn mun meiri en framboðið. Það styður 

enn frekar val á beinni inngönguleið því þar sem samkeppni er hörð velja fyrirtæki frekar 

sveigjanlegar inngönguleiðir sem fela í sér litlar fjárfestingar (Hollensen, 2007). 

Gallinn við beinar fjárfestingar eru að þær eru áhættusamar og lítið sveigjanlegar. 

Erfitt er að draga sig út af markaðnum verði miklar breytingar á honum án þess að verða fyrir 

umfangsmiklu tapi. Skilja þarf eftir mikil verðmæti í verksmiðjum, tæknibúnaði og öðru sem 

þarf til framleiðslunnar. Með þessu fyrirkomulagi er því erfiðara að bregðast við 

áhættuþáttum í framandi og flóknu umhverfi. Slík fyrirtæki skortir þann mikilvæga stuðning 

sem samstarfsaðilar geta veitt og þá þekkingu sem þeir geta miðlað (Luo, 1999).   

Rannsakandi mælir því ekki með þessari leið fyrir X en bendir á að hún er bæði möguleg og 

gerleg hafi fyrirtækið ekki áhuga á að deila hagnaði með samstarfsaðila.  
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Viðauki 1  
Nokkrar staðreyndir um Gana 

 
Landsvæði 

238,537 ferkílómetrar. 

Fólksfjöldi 

 23,46 milljónir árið 2007. 

Fólksfjölgun á ári 

2%. 

Helstu borgir  

Accra/Tema svæðið er fjölmennasta svæði landins með um það bil 3,8 milljón íbúa. 

Accra (höfuðborgin): 1.65 milljónir. 

Kumasi: 1.3 milljónir. 

Shama-Ashanta East Metropolis: 400 þúsund. 

Tamale: 320 þúsund. 

Sunyani: 195 þúsund.  

Cape Coast: 140 þúsund. 

Loftslag  

Hitabeltisloftslag. 

Veðurfar í Accra  

Meðalhiti árið um kring eru 21-30°C. Heitustu mánuðir eru mars og apríl (23-35°C). Kaldasti 

mánuður er ágúst (22-27°C). Þurrasti mánður er janúar með 15 mm úrkomumagn að 

meðaltali. Blautasti mánuður er júní með 178 mm úrkomumagn að meðaltali.  

Norður Savannah héruðin hafa meiri veðrasveiflur en suðurhéruðin við ströndina. Það eru tvö 

regntímabil, frá mars til júlí (aðal regntímabilið) og frá september til október. Þyngst rignir á 

suðvestursvæði landsins. Höfuðborgin Accra er byggð á misvægri jörð og því má búast við 

jarðhræringum stöku sinnum. Einnig er hætta á flóðum í Accra og í nálægu umhverfi vegna 

þess að frágangur holræsa er lélegur sem veldur því að þau fyllast.  

Tungumál 

Enska (opinbert), Twi, Ewe, Fante, Ga, Hausa 

Trúarbrögð  

Kristni 69%, Íslam 15.6%, þjóðflokkatrúarbrögð 8.5%. 

Menntun 
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9 ára skólaskylda. Læsi um það bil 54%. 

Vinnuafl  

Vinnufært fólk eru um 11.1 milljónir. Landbúnaður og fiskveiðar - 47.9%; iðnaður og 

flutningar - 16.2%; skrifstofu- og sölustörf - 19.3%; þjónustustörf - 5.9%; sérfræðistörf - 

8.9%; önnur - 1.8%. 

Stjórnmál 

Lýðveldi. Sjálfstæði frá árinu 1957. Stjórnarskrá frá árinu 1992. Þrískipt vald; 

Framkvæmdarvald, löggjafavald og dómsvald. 

Efnahagur. Tölur eru frá árinu 2008 

Verg landsframleiðsla (nominal GDP) : 14.391 milljón bandaríkjadala. 

Vöxtur vergrar landsframleiðslu (real GDP growth): 6,2%. 

Verg landsframleiðsla á hvern einstakling (GDP per head - US$ at PPP): 1.403 

bandaríkjadalir. 

Náttúruauðlindir 

Gull, timbur, demantar, báxít, mangan og fiskur.  

Landbúnaður  

Afurðir: kakó, kókoshnetur, kaffi, ananas, kasjúhnetur, pipar og gúmmí.  

Land: 70% ræktanlegt og skógi vaxið.  

Viðskipti og iðnaður 

Námuvinnsla, timburvinnsla, létt framleiðsla, fiskveiðar, ál og ferðamennska.  

Verslun (2006)  

Útflutningur – 3,9 milljarðar bandaríkjadala.  

Innflutningur - 6.8 milljarðar bandaríkjadala.  

Helstu viðskiptalönd – Nígería, Kína, Bandaríkin, Bretland, Þýskaland, Togo, Frakkland, 

Holland og Spánn.  

Mælieiningar 

Metrakerfið, wött. 

Gjaldmiðill 

Cedi (GHC) = 100 pesewas.  

Gengi þann 23. apríl 2009:  

1 Bandaríkjadalur (USD) = 14,5 Cedi (GHC). 

1 Cedi (GHC) = 0.00006903 Bandaríkjadalur (USD). 

Tímabelti 

GMT. 
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International dialling code 

 +233. 

Fjöldi áskrifenda farsíma árið 2007 

32% þjóðarinnar. 

Fjöldi internetsnotenda árið 2007 

3,8% þjóðarinnar. 

Meðallífaldur  

60 ár (karlmenn), 60 ár (konur). 

Þjóðarfrídagar  

1. janúar - New Years Day  

20.  janúar - Eid-al-Adha 

6. mars - Independence Day  

25. mars - Good Friday  

28. mars - Easter Monday 

1. maí - Labor Day  

1.  júlí - Republic Day 

3. nóvember - Eid-UI-Fitr  

2. desember - Farmer's Day 

26. desember - Boxing Day  

(The Economist Intelligence Unit, 2007; U.S. Commercial Service, 2004; U.S. Department of 

State, 2008a; World Bank, 2009c). 
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Viðauki  2 
Tölfræði frá Economist Intelligence Unit 
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Viðauki 3 
Gagnlegir hlekkir í Gana 
 

Ministry of Energy               www.energymin.gov.gh  

Energy Commission              www.energycom.gov.gh  

Volta River Authority                www.vra.com  

Electricity Company of Ghana              www.ecgonline.info  

Environmental Protection Agency              www.epa.gov.gh  

Ghana Chamber of Mines n/a KITE             www.kiteonline.net  

Institute of Statistical, Social and Economic Research                         www.isser.org  

Ghana Institution of Engineers                                                    www.ghie.org  

Association of Ghana Industries                                       www.agighana.org  

Ghana Statistical Services                                                 www.gss.gov.gh  

Public Utilities Regulatory Commission                                 www.purc.com.gh  

National Development Planning Commission                          www.ndpc.gov.gh  

Ghana Standards Board                                         www.ghanastandards.org 
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Viðauki 4 
Að hefja viðskipti í Gana 
 

Gagnlegar vefsíður 

http://www.Ghanaembassy.or.jp/business/investment-procedures.html 

http://www.Ghanaembassy.or.jp/business/investment-security.html 

 

Ghana Investment Promotion Centre GIPC: 

The Chief Executive 
Gana Investment Promotion Centre 
P.O. Box M.193  
Accra, Ghana 
Tel: 233-21-665125-9 
Fax: 233-21-663801 
E-mail: gipc@Ghana.com 
Website: www.gipc.org.gh 
 

Upplýsingar um vörumerkingar: 

The Executive Director 
Ghana Standards Board 
P.O. Box MB245 
Accra, Ghana 
Tel: 233-21-500065, 500066 
Fax: 233-21-500231, 500092 
Email: gsbnep@Ghanastandards.org 

 

Gagnlegar vefsíður um tolla og skattamál: 

Ghana Customs, Excise and Preventive Service - http://www.cepsghana.org/gov 

Ministry of Trade and Industry - http://www.moti-Ghana.com/related_agencies.htm 

Ghanaian Embassy - http://www.Ghana-embassy.org/Setting_business.htm 

World Trade Organization (WTO) - 

http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/Ghana_e.htm 

 

Um gjaldeyrisviðskipti: 

á http://www.buyusa.gov/Ghana 

 

Eftirtaldir veita þjónustu við að finna heppilega samstarfsaðila: 

U.S. Commercial Service:  
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www.export.gov/comm_svc  

www.buyusa.gov/Ghana  

International Partner Search: 

http://www.export.gov/salesandmarketing/IPS.asp 
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Viðauki 5 
Gagnlegar upplýsingar fyrir fjárfesta í Gana 
 

INVESTMENT PROCEDURES 

 
Establishment of Investment Projects 

Under the Ghana Investment Promotion Centre Act, 1994 (Act 478), investment in all 
sectors of the economy, other than mining, petroleum, free-zones and portfolio investments, 
can be established without prior approval by GIPC. Mining and petroleum sector projects 

have to be approved or licensed by the Minerals Commission and the Ministry of Mines and 
Energy, respectively. Free-Zone operations are administered by Ghana Free Zones Board 

while portfolio investments are handled by the Ghana Stock Exchange. 
 
 

Registration with Registrar General's Department 
Foreign investors intending to invest in Ghana are by law to register with the Ghana 

Investment Promotion Centre (GIPC) under the GIPC ACT 478. The registration will be 
conclude only when the legal minimum equity contribution has been met. 

 
To satisfy the minimum equity requirement, the investor must follow the following steps:-

 
 

Minimum Equity Contribution 
 

STEP 1 
Bank Account By Bank Transfer  

Incorporate a company at the Registrar General's Department. The department has five (5) 
working days to complete formalities if all documents are in order. 

 
STEP 2 

By Physical Cash 
Foreign investors should comply with the GIPC Act 478 regarding minimum equity 

requirements either in cash or in kind as follows;- 

a. Open a bank account in the name of the company. 

b. Effect a Bank to Bank transfer of minimum equity requirement. This transaction 
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should be confirmed to the Bank of Ghana by the investor's local authorise dealer 
bank. Bank of Ghana in turn, confirms this transaction to GIPC for the company's 
registration purposes. 

c. Physical cash carried into Ghana by individuals for investment purposes should be 
declared on Bank of Ghana Form T5 on arrival and subsequently deposited in a bank 
account within the shortest possible time. This transaction should be confirmed by 
Dealer Bank and the Bank of Ghana as in (b) above. 

d. Enterprises are free to implement their projects by importing the relevant plant, 
machinery and equipment. Zero rated and concessionary duty items should be 
cleared automatically and directly through CEPS. Essential plant, machinery and 
equipment which fall under Section 24 of the GIPC ACT 478 should be cleared with 
the GIPC. 

e. In the case of equity in kind in the form of imported machinery, equipment and 
goods, all documents covering such imports should be in the name of the registered 
company and evidenced by the following which should be submitted to GIPC for 
registration purposes:- 

�  Bill of lading /Airway bill (original) 
�  Destination (Ghana) Inspection Certificate 

�  Customs Bill of Entry (original) 
�  Import Declaration Form (IDF) 

�  Certified/Final Invoices 
�  Evidence of Capitalisation - Form 6 from the Registrar General's Department 

 
Importation of Plant, Machinery and Equipment 

 
STEP 3  

Registration with Ghana Investment Promotion Centre 
The investor then registers with the GIPC which has five (5) statutory working days to 

complete the registration process, provided the registration forms are in order. 
 

STEP 4  
Wholly Ghanaian-owned Enterprises 

Wholly Ghanaian-owned enterprises do not need to register with GIPC since the minimum 
foreign capital requirement does not apply to such enterprises. 
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STEP 5  
Immigrant Quota 

All wholly Ghanaian-owned enterprises and enterprises with foreign participation seeking 
immigrant quota facilities in respect of expatriate personnel (experts) for their businesses 

should satisfy the relevant minimum capital requirements specified under Section 30 of Act 
478. 

 
STEP 6  

Registration with Internal Revenue Service and Value Added Tax Secretariat 
All enterprises must register directly with the Internal Revenue Service and the Value 

Added Tax (VAT) Secretariat for purposes of statutory tax e.g. taxes, rebates, and 
exemptions thereof. 

 
STEP 7 

Environmental Impact Assessment Certificate 
Enterprises must register and obtain an environmental permit from the Environmental 

Protection Agency (EPA). 
 
 

For all of the above GIPC may assist as the need arises, either directly or through referral to 
accredited arrangements, accounting or legal firms. 

 
For all enquiries contact:  

 
The Chief Executive 

Ghana Investment Promotion Centre 
P.O. Box M.193  

Accra, Ghana 
Tel: 233-21-665125-9 
Fax: 233-21-663801 

E-mail: gipc@Ghana.com 
Website: www.gipc.org.gh 
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The Process of Incorporation and Establishment:  

Ascertain from the Registrar of Companies whether the desired name is available. Deliver a 

copy of the proposed regulations of the company to the Registrar for registration. 

1. The regulations must contain the following: 

(a) Name of the company, 

(b) Nature of the business or the objects for which the business is being established, 

(c) Names of the first directors, and 

(d) Limits of the powers of the directors with regard to the provisions of the Code. 

2. Appoint company auditors and obtain an acceptance letter. 

3. The Registrar has five working days to complete the registration formalities, if 

application documents are received in good order. 

4. Upon registration, the Registrar certifies under seal that the company is incorporated, 

by awarding a Certificate of Incorporation, and a certificate to commence business 

making the company a body corporate with legal identity and free to begin 

operations. 

5. Register with Internal Revenue Service. 

6. Register with Value Added Tax Service. 

After registration of the business entity, business enterprises are free to implement their 

projects, import equipment and clear it through Customs, Excise and Preventive Services 

(CEPS). 
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Viðauki 6 
Listi yfir helstu banka í Gana 
 
 
Bank of Ghana (The Reserve Bank) 
P.O. Box 2674 
Accra, Ghana 
Tel: 233-21-666902/666921/666361/666174 
Fax: 233-21 
 
Ghana Commercial Bank Ltd.  
P.O. Box 2971 
Accra, Ghana 
Tel: 233-21-664914-9/663539/663480 
Fax: 233-21662160/662168 
 
Standard Chartered Bank Ltd. 
P.O. Box 768 
Accra, Ghana 
Tel: 233-21-664590-9 
Fax: 233-21-667751 
 
Barclays Bank of Ghana Ltd. 
P.O. Box 2949 
Accra, Ghana 
Tel: 233-21-664901-5/664506 
Fax: 233-21-667420 
 
Social Security Bank Ltd. 
P.O. Box K444  
Accra Newtown 
Ghana 
Tel: 233-21-221726/667146-8/221743 
Fax: 233-21-220713/668651 
 
Trust Bank (Ghana) Ltd. 
P.O. Box  
Accra, Ghana 
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Tel: 233-21-665562/665605/222407 
Fax: 233-21-240056/240059 
 
Ghana Co-operative Bank 
P.O. Box 5292 
Accra, Ghana 
Tel: 233-21-668517/663754/663131 
Fax: 233-21- 
 
International Commercial Bank (Ghana) Ltd. 
P.O. Box  
Accra, Ghana 
Tel: 233-21-665779 
Fax: 233-21-668221 
 
National Investment Bank 
P.O. Box 3726 
Accra, Ghana 
Tel: 233-21-669301-5 
Fax: 233-21-669307 
 
Agricultural Development Bank 
P.O. Box 2971 
Accra, Ghana 
Tel: 233-21-228453-6/662758 
Fax: 233-21-229620 
 
Merchant Bank (Ghana) Ltd. 
P.O. Box 401 
Accra, Ghana 
Tel: 233-21-666383/666331 
Fax: 233-21-667305 
 
Ecobank (Ghana) Ltd. 
Private Mail Bag, G.P.O. 
Accra, Ghana 
Tel: 233-21-228812/229532/225774/231931-2 
Fax: 233-21-231934 
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Cal Merchant Bank (Ghana) Ltd. 
P.O. Box  
Accra, Ghana 
Tel: 233-21-221056/221087/221091 
Fax: 233-21-668657/231913 
 
Metropolitan and Allied Bank Ltd. 
P.O. Box  
Accra, Ghana 
Tel: 233-21-232770-3/232776 
Fax: 233-21 
 
First Atlantic Merchant Bank (Ghana) Ltd. 
P.O. Box  
Accra, Ghana 
Tel: 233-21-231433 
Fax: 233-21-231399 
 
Prudential Bank (Ghana) Ltd. 
P.O. Box  
Accra, Ghana 
Tel: 233-21-226322 
Fax: 233-21226803 
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Viðauki 7 
Internetsþjónustuaðilar 

 

Nafn Email Sími 

AfricaOnLine  info@africaonline.com 021 246065 

Broadband4U from Ghana Telecom info@ghanatel.net 021 200200 

Internet Ghana - 021 251879 

NCS tevie@ncs.com.gh 021 220622 

Tin-ifa Ghana Ltd tinaray@yahoo.com 021 220871 

WWWPlus info@wwwplus.com.gh 021 252100 

 

 

  



136 
 

Viðauki 8 
Orkukostnaðar 
 
Rafmagnskostnaður í september 2005 
Category Price 

Residential 
0-50 kWh (lifeline) 19,080 Cedi/month 
51-300 kWh 583 Cedi/kWh 
300+ kWh 1,018 Cedi/kWh 

Non-Residential 
0-300 kWh 848 Cedi/kWh 
300+ kWh 1,039 Cedi/kWh 
Service Charge 21,200 Cedi/kWh 

Special Load Tariff 
- Low Voltage 
SLT-LV  

Max Demand 143,100 Cedi/kVA/month 
Energy Charge 403 Cedi/kWh 
Service Charge 63,600 Cedi/month 

Special Load Tariff 
- Middle Voltage 
SLT-MV 

Max Demand 97,520 Cedi/kVA/month 
Energy Charge 382 Cedi/kWh 
Service Charge 63,600 Cedi/month 

Special Load Tariff 
- High Voltage 
SLT-HV  

Max Demand 89,040 Cedi/kVA/month 
Energy Charge 371 Cedi/kWh 
Service Charge 63,600 Cedi/month 

 
Olíukostnaður í september 2005 
Category Price 
Diesel 6066.67 Cedi/litre 
Petrol 6777.78 Cedi/litre 
Liquified Petroleum Gas 5172.41 Cedi/kg 
Kerosene 4888.89 Cedi/litre 
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Viðauki 9 
Lykilpersónur í stjórnmálum Gana 

 

John Atta Mills (NDC) 

Núverandi forseti síðan 2008 en varaforseti landsins árin 1996-2000. Hann var 

forsetaframbjóðandaefni NDC flokksins árið 2000 og 2004 en tapaði í bæði skiptin fyrir 

Kufuor.  

John Agyekum Kufuor (NPP) 

Fyrrum forseti landsins. Hann tapaði kosningum fyrir Jerry John Rawlings árið 1996 en vann 

hann árið 2000 og aftur árið 2004. Hann er virtur í Gana og hefur komið sér upp sterkri ímynd 

á alþjóðlegum vettvangi. Kufour hefur verið leiðandi fulltrúi Afríkuríkja á alþjóðlegum 

vettvangi og komið mikið við sögu í friðarályktunum í Vestur-Afríku. 

Alhaji Aliu Mahama (NPP) 

Var varaforseti Kufour. Var lítt þekktur í stjórnmálum Gana fyrr en hann var valinn sem 

meðframbjóðandi Kufuor árið 2000. Var valinn varaforseti Kufuor árið 2004. 

Jerry John Rawlings (NDC) 

Þjóðhöfðingi eftir valdarán árið 1981, kosinn forseti árið 1992 og árið 1996. Hann hefur þurft 

að hafa fyrir því að búa sér til hlutverk eftir að hann lét af störfum sem forseti landins en hann 

hefur enn mikil ítök í flokki sínum, NDC, en hann er formaður hans til æviloka. Stjórnarfar 

hans á tímum herstjórnarinnar kemur mikið við sögu í spillingaskýrslu þeirri sem fyrrverandi 

ríkisstjórn Kufour lét gera á vegum National Reconciliation Comission. Þær staðreyndir gætu 

veikt stöðu hans og minnkað vinsældir innan NDC flokksins. 

Nana Akufo-Addo (NPP) 

Atti kappi við Kufour í forsetatilnefningu NPP flokksins fyrir forsetakosningarnar árið 2000. 

Síðan þá hefur Akufo-Addo gegnt starfi utanríkisráðherra í ráðherrastjórn Kufours 

(Economist Intelligence Unit, 2007). 
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