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Útdráttur 

Íslenskar sjávarafurðir eru þekktar fyrir heilnæmi og gæði og framboð þeirra skiptir máli fyrir 

íslenska sjávarútvegsmarkaðinn í heild sinni. Kína er langstærsti framleiðandi 

sjávarútvegsvara í heiminum. Sjávarútvegurinn í Kína er í raun og veru tvískiptur, 

annarsvegar er markaður sem tekur við hráefni og vinnur það frekar og selur það til þriðja 

lands, og hins vegar er markaður til neyslu sem hefur verið að stækka undanfarin ár fyrir 

Íslendinga. Bæði vinnsla í Kína og neyslumarkaðurinn hefur ýmis tækifæri upp á að bjóða 

fyrir íslensk sjávarútvegsfyrirtæki. Markmið ritgerðarinnar var að kanna reynslu íslenskra 

sjávarútvegsfyrirtækja af viðskiptum við Kína ásamt helstu inngönguformum og hindrunum. 

Framkvæmd var megindleg og eigindleg rannsókn á viðfangsefninu og voru þátttakendur 

rannsóknarinnar íslensk sjávarútvegsfyrirtæki í viðskiptum við Kína. Niðurstöður 

ritgerðarinnar voru þær að reynsla íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja af viðskiptum við Kína 

væri sæmileg. Helstu hindranir íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja af viðskiptum við Kína væru 

að finna réttu viðskiptavini og samstarfsaðila, menningarmaunur, tímamismunur, verð, 

flutningsleiðir, tungumál, menningarmunur og fjarlægð. Einnig kom í ljós að inngönguform 

allra þátttakenda var útflutningur. 
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1. Inngangur 
 
Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki eru flest öll í viðskiptum við Kína og er umfang þeirra á 

kínverskum markaði mismikið. Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki hafa öll ólíka reynslu af 

sjávarútveginum í Kína og vaknaði áhugi hjá rannsakendum að rannsaka hver væri reynsla 

íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja í viðskiptum við Kína. Einnig var litið til þess hver væru 

helstu inngönguform fyrirtækjanna á kínverskan markað og hverjar væru helstu hindranirnar 

sem ættu sér stað þegar fyrirtækin eiga í viðskiptum við Kína. 

Höfundar studdust bæði við eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir. Tekin 

voru viðtöl við einstkalinga úr þremur fyrirtækjum en þau voru HB Grandi, Icelandic 

Seafood og Icelandic Group. Viðmælendur voru ýmist sölustjórar, verkefnastjórar, 

innkaupastjórar eða markaðsstjórar. Alls voru viðmælendur sex og höfðu þeir allir komið að 

viðskiptum við Kína. Einnig var send könnun á þrettán fyrirtæki sem koma að viðskiptum við 

sjávarútveginn í Kína.  

  Fræðilegi hluti ritgerðarinnar skiptist niður í fimm kafla. Í fyrsta fræðilega kaflanum 

er fjallað um inngöngu á markað þar sem farið er yfir tímasetningu inn á markað, 

mismunandi umfang á markaði og hinar helstu inngönguleiðir inn á markað. Annar fræðilegi 

kaflinn fjallar um virðiskeðju Porters. Hún gefur íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum glögga 

mynd af því hvernig starfseminni getur verið háttað í þeim geira.  Þriðji fræðilegi kaflinn 

lýsir birgðastjórnun á fisk og fiskafurðum og kemur inn á hvernig fiskur af erlendum flota 

getur komist inn á markað neysluþjóðanna með mismunandi leiðum. Fjórði fræðilegi kaflinn 

er um sjávarútveginn í Kína þar sem markaðurinn er greindur með því að notast við PEST 

greiningu og þar er einnig farið nánar út í neyslumarkaðinn tengdum sjávarútveginum í Kína. 

Síðasti fræðilegi kafli ritgerðarinnar fjallar um útflutning frá Íslandi til Kína þar sem meðal 

annars er rætt um fríverlsunarsamnnginn og nýjustu tölur frá hagstofunni eru notaðar. Eftir 

fræðilega hluta ritgerðarinnar tekur við aðferðafræði kafli sem er skipt niður í tvennt þar sem 

bæði er gerð grein fyrir aðferð úr megindlegri rannsókn og eigindlegri rannsókn. Niðurstöðu 

kaflanum er einnig skipt í tvennt þar sem farið er í greiningu á viðtölum og greiningu gagna í 

könnuninni. Að lokum er farið út í umræðu sem tvinnar saman niðurstöður og fræðilega hluta 

ritgerðarinnar og tækifæri fyrir íslensk sjávarútvegsfyrirtæki á kínverskum markaði. 
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2. Inngangur á markað 
Fyrirtæki sem vilja starfa alþjóðlega þurfa að undirbúa inngöngu á erlenda markaði. Fyrirtæki 

hafa mismunandi ástæður til að fara inn á erlendan markað og eru vöxtur og aukinn hagnaður 

fyrirtækja helstu ástæðurnar. Fyrirtæki stækka starfsemi sína við að fara inn á erlendan 

markað þar sem salan, starfsmenn og eigið fé fyrirtækisins eykst (Delios og Beamish, 2004). 

Kjarnahæfni fyrirtækisins þarf einnig að vera skýr sem og tilgangurinn með því að fara inn á 

markað. Tilgangurinn getur meðal annars verið að auka markaðshlutdeild, mæta samkeppni 

og ná stórum neytendahópi. Þegar fyrirtæki sækja inn á nýjan markað eru þau að bregðast við 

jákvæðri þróun og nýta sér tækifæri í umhverfinu (Hill).  Fyrirtæki þurfa að meta kosti og 

ókosti við að fara inn á erlendan markað áður en ákvörðun um það er tekin. Einnig þarf að 

taka til greina hvernig fyrirtæki getur nýtt sér styrkleika sína til að öðlast meiri 

samkeppnishæfni (Iyer, 2009).          

     Til þess að átta sig á því hvernig best er að nýta samkeppnishæfni fyrirtækja á 

alþjóðlegum markaði verða fyrirtæki að átta sig á því hvernig hægt er að nota auðlindir 

markaðarins sem best. Þegar fyrirtæki leitast við að nýta þekkingu sína á erlendum markaði 

er lykilatriði að fyrirtæki skilji getu nýs markaðar til þess að taka til sín þessa þekkingu. Ef 

staðbundni markaðurinn (e. local market) getur ekki aðlagast þekkingu fyrirtækisins munu 

fyrirtæki ekki njóta samkeppnishæfninnar á markaðinum (Dev, Brown og Zhou, 2007).     

  Því verður ákvörðun fyrirtækja um að fara á erlendan markað að vera byggð á 

ávinningi, kostnaði, áhættunni sem fylgir því að stunda viðskipti í tilteknu landi sem og 

efnahagslegum og pólitískum þáttum. Aðrir þættir eru til dæmis stærð markaðsins, neytendur 

á markaði, kjör neytenda og efnahagslegur vöxtur þjóða. Annar mikilvægur þáttur er virði 

þess sem alþjóðleg fyrirtæki geta skapað á erlendum markaði. Virðið veltur á hentugleika af 

samsetningu vöruframboðs fyrirtækisins fyrir tiltekinn markað og innlendri samkeppni. Ef 

alþjóðleg fyrirtæki geta boðið upp á vörur sem eru sjaldgæfar á tilteknum markaði sem 

uppfylla ófullnægðar þarfir neytandans er virði tiltekinnar vöru líklegra til að verða meira 

heldur en ef alþjóðleg fyrirtæki bjóða aðeins upp á sömu vöru og er nú þegar í boði. Meira 

virði getur skilað sér í hærra verði fyrir seljandann og/eða vexti í sölumagni. Fyrirtæki sem 

taka þessa þætti til hugsjónar eiga auðveldara með að greina lönd sem bjóða upp á það sem 

fyrirtækin eru að leitast eftir og geta veitt langvarandi hagnað (Hill, 2009). 

   Það er því mikilvægt að velja réttan markað og rétta leið inn á markað hverju sinni, en 

til að það sé mögulegt er nauðsynlegt að vita hverjir styrkleikar fyrirtækisins eru, kjarnahæfni 
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og eiginleikar atvinnugreinarinnar (Iyer, 2009). Viðeigandi leið veltur á fyrirtækinu og 

vörunni eða þjónustunni. Fyrirtæki þurfa að taka mikilvægar ákvarðanir sem varða til dæmis 

staðsetningu á markaði, hvenær best er að tímasetja sig inná nýjan markað, markaðssetningu 

og skipulag. 

  Helstu inngönguleiðir inn á erlendan markað eru útflutningur, alverkefni (e. Turnkey 

Projects), leyfi, sérleyfi, dótturfélög og samáhættufyrirtæki (e. Joint Venture) (Hill, 2009). 

2.1. Tímasetning inngangs á markað 

Tímasetning fyrirtækja inn á erlendan markað skiptir miklu máli vegna þess að flest fyrirtæki 

keppast um að komast fyrst inn á markað þó svo að önnur fyrirtæki kjósi að fylgja í kjölfarið. 

Þegar alþjóðleg fyrirtæki eru á undan öðrum fyrirtækjum á markað er talað um að innganga á 

markað eigi sér stað snemma. Hins vegar eru fyrirtæki sein á markað þegar önnur fyrirtæki 

hafa þegar komið vel undir sig fótum á þeim markaði.  

  Það felst mikil áhætta í því fyrir fyrirtæki að vera fyrst inn á erlendan markað þar sem 

fyrirtæki gætu þurft að móta markaðinn og skapa eftirspurn. Ef fyrirtækjum tekst það þá geta 

þau hins vegar tryggt sig á markaðinum með sterku vörumerki og fangað eftirspurn. Helsti 

kostur þess að vera fyrstur inn á erlendan markað er sá að fyrirtæki geta náð forskoti með 

sölu á vörunni eða þjónustunni með því að bjóða upp á lægra verð en keppinautar sem koma 

seinna inn á markað og þannig ýtt þeim út af markaðinum. Annar kostur þess að vera fyrst 

fyrirtækja inn á markað er sá að fyrirtæki sem koma snemma inn á markað geta unnið tryggð 

viðskiptavina við þeirra vöru eða þjónustu og því getur verið erfitt fyrir önnur fyrirtæki að 

ávinna viðskipti og ná tryggð viðskiptavina. 

  Samkvæmt Hill eru einnig ókostir sem fylgja því fyrir fyrirtæki að vera fyrst inn á 

markað. Frumkvöðlar þurfa að bera háan kostnað á herðum sér sem getur komið vegna 

mistaka, fyrirhafna, tíma og vegna þess að fyrirtæki þurfa að læra nýjar leikreglur. Því er 

ákveðin ábyrgð sem fylgir því að vera fyrstur á erlendan markað og er hún meiri hjá þeim 

sem fara snemma inn á erlendan markað. Rannsóknir sýna að möguleiki til að halda stöðu 

sinni á markaði er mestur hjá þeim fyrirtækjum sem fyrir eru, þegar fleiri fyrirtæki hafa farið 

inn á þann tiltekna markað. Ávinningur þeirra sem koma seinna inn á markað er að þeir geta 

lært af þeim fyrirtækjum sem hafa þegar farið inn á erlenda markaðinn. Frumkvöðlar þurfa 

einnig að bera kostnað við að auglýsa og kynna vöruna og getur sá kostnaður verið verulegur 

þegar varan er ný á markaði og því ókunnug kúnnanum. Fyrirtæki sem fara seint inn á 

markað hafa þann kost að þau geta lært af mistökum fyrri fyrirtækja og kannað markaðinn 

áður en innleiðing á sér stað (Hill, 2009).  
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2.2. Umfang inngangs á markað og stefnumarkandi skuldbinding 
Fyrirtæki þurfa að huga að umfangi þegar farið er inn á erlendan markað þar sem mikil  

skuldbinding á sér stað. Ef fyrirtæki ákveða að fara inn á markað með verulegt umfang, þá 

geta afleiðingarnar orðið þær að erfitt verður að hætta við skuldbindinguna og það getur 

reynst þeim kostnaðarsamt. Hins vegar getur ákvörðunin um að fara inn á markað með litlu 

umfangi haft áhrif á eðli samkeppninnar á markaðinum. Það getur verið erfitt fyrir fyrirtæki 

að skapa markaðshlutdeild og ná forskoti á markaði. Því er mikilvægt að fyrirtæki nái góðu 

jafnvægi á milli virðis og áhættu af skuldbindingunni.  

  Samkvæmt Hill eru þrjár leiðir inn á nýjan markað. Þessar leiðir eru útflutningur og 

bein eða óbein fjárfesting. Það krefst því mismunandi umfangs og fyrirtæki þurfa að meta 

virði og áhættu út frá innri og ytri aðstæðum fyrirtækisins. Kostir þess að fara inn á markað 

með litlu umfangi eins og útflutningi eru meðal annars þeir að það gerir fyrirtækjum kleift að 

læra á markaðinn og takmarka neikvæð áhrif markaðarins. Einnig geta fyrirtæki metið 

markaðinn með því að safna saman upplýsingum um reynslu fyrri fyrirtækja og fundið 

hagstæðustu leiðina inn á markað. Fyrirtæki geta því dregið úr áhættunni við að stækka 

umfang sitt á markaði með því að safna upplýsingum og notað önnur fyrirtæki sem viðmið.  

  Ef fyrirtæki velja að fara inn á markað með óbeinni fjárfestingu, þá geta þau valið um 

stefnumarkandi bandalag (e. Strategic alliances), samáhættufyrirtæki, leyfi og útvistun. 

Áhættan eykst en þetta gefur fyrirtækjum meiri sveigjanleika í fjárfestingunni og 

skuldbindingunni. Hins vegar ef fyrirtæki velja að fara inn á markað með beinni fjárfestingu 

þá geta þau valið að byggja nýtt fyrirtæki frá grunni með fullt eignarhald (e. Greenfield) eða 

kaupa eignarhlut í starfandi fyrirtæki (e. Mergers and Acquisitions; M&A). Hér er áhættan 

mest og fjárfestingin mikil. Ef fyrirtæki velja þessar leiðir verða þau að vita hver þeirra 

kjarnahæfni er því skuldbindingin er mikil og erfitt er að hætta við fjárfestinguna (Hill, 

2009). Kotler og Keller telja beina fjárfestingu, samáhættufyrirtæki, leyfi, beinan og óbeinan 

útflutning vera helstu inngönguform á markað (Kotler og Keller, 2012).  

2.3. Hvaða leiðir eru færar inn á markað 

Kotler og Keller hafa sett upp mynd sem sýnir hvernig vaxandi skuldbinding, áhætta, 

stjórnun og hagnaðarvon hefur áhrif á þessi inngönguform, sem sjá má nánar á mynd 1 

(Kotler og Keller, 2012).	   
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2.3.1. Útflutningur 

Fyrirtæki byrja iðulega á útflutningi þegar þau fara inn á 

nýjan erlendan markað og auka umfangið með breyttu formi 

seinna meir (Kotler og Keller, 2012).   

  Helstu kostir útflutnings eru að honum fylgir lítil 

áhætta og skuldbinding. Einnig koma fyrirtæki í veg fyrir 

kostnaðinn sem fylgir því að setja upp starfsemi í öðru landi. 

  Útflutningur hefur einnig nokkra ókosti. Til að mynda 

er oft hagstæðara að framleiða vörur erlendis þar sem ódýrara 

vinnuafl er að fá og einnig getur flutningskostnaður verið hár 

og tollar geta gert útflutning óhagstæðan (Hill, 2009). 

Fyrirtæki geta valið tvær leiðir í útflutningi, það er óbeinn 

eða beinn útflutningur. Með þessum leiðum geta fyrirtæki 

reynt á markaðinn því þeim fylgir lítil áhætta og skuldbinding 

áður en þau ákveða að auka við fjárfestinguna (Kotler og 

Keller, 2012).        

2.3.1.1. Óbeinn útflutningur 

Óbeinn útflutningur á sér stað þegar fyrirtæki selja milliliðum þjónustu og/eða vörur sínar. 

Milliliðirnir sjá svo um að selja þjónustuna og/eða vöruna erlendis og fá greitt með 

söluþóknun. Það má skipta milliliðum í fernt en þeir eru eftirfarandi:  

• Innlendir kaupmenn (e. Domestic-based export merchants) sem kaupa vöruna og selja 

hana síðan erlendis.  

• Innlendir umboðsmenn (e. Domestic-based export agents) sem leita að og sjá um 

samningaviðræður við hugsanlega kaupendur um vöru eða þjónustu og fá greidd 

umboðslaun.  

• Kaupfélög (e. Cooperative organizations) sem sjá um útflutning fyrir nokkra 

framleiðendur og eru að hluta til undir stjórn þeirra. 

• Útlfutningsfyrirtæki (e. Export management companies) sem samþykkja að taka að 

sér útflutning fyrirtækja gegn þókun. 

Mynd	  1.	  Inngönguform	  á	  markað	  (Kotler	  og	  
Keller,	  2012) 
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Óbeinn útflutningur hefur í för með sér tvo kosti. Í fyrsta lagi er þetta lítil fjárfesting, þar sem 

fyrirtæki þurfa ekki að þróa útflutningsdeild, erlent vinnuafl eða stunda viðskipti við erlenda 

tengiliði. Í öðru lagi er lítil áhætta sem fylgir óbeinum útflutningi þar sem alþjóðlegir 

milliliðir eru með mikla þekkingu og reynslu á markaðinum. Þar af leiðandi er líklegt að 

seljandinn muni gera færri mistök (Kotler og Keller, 2012). 

2.3.1.2. Beinn útflutningur 

Þegar fyrirtæki ákveða að flytja út vöruna sjálf kallast það beinn útflutningur. Því fylgir meiri 

fjárfesting og áhætta en á móti mun hagnaðarvonin aukast þar sem ekki er þörf á að greiða 

innlendum milliliðum þóknun. Það má skipta beinum útflutningi í fjórar eftirfarandi leiðir:  

·      Útflutningsdeild innan fyrirtækisins sem sér um að flytja út vöruna 

·   Sölufulltrúar erlendis sem sjá um sölu og dreifingu á þjónustu og/eða vöru fyrirtækisins 

·   Sölufulltrúar sem sjá um að finna möguleg viðskipti erlendis 

·      Dreifingaraðilar og umboðsmenn sem sjá um sölu fyrirtækisins á erlendum markaði (Kotler 

og Keller, 2012). 

2.3.2. Leyfi og sérleyfi 

Þegar leyfisveitandi veitir rétt á óáþreifanlegri eign til annars aðila í ákveðinn tíma og fær í 

staðinn höfundarlaun frá leyfishafa kallast það að veita leyfi. Óáþreifanlegar eignir fela í sér 

einkaleyfi, uppfinningu, formúlur, framkvæmd, hönnun, höfundarétt og vörumerki. Í 

dæmigerðum leyfissamningi situr leyfishafinn uppi með mestallan fjármagnskostnað til að 

hefja rekstur erlendis. Helsti kostur leyfis er að fyrirtæki þurfa ekki að standa á móti 

þróunarkostnaði og þeirri áhættu sem fylgja því að fara inn á erlendan markað. Einnig er 

þetta leið fram hjá inngönguhindrunum eins og háum tollum og kvótum. Að veita öðrum 

aðila leyfi getur verið eftirsóknarvert fyrir fyrirtæki sem skortir fjármagn til framkvæmda og 

standa frammi fyrir hindrunum á erlendum markaði. Einnig getur leyfi verið stefnumótandi 

ákvörðun fyrir fyrirtæki sem vilja einblína á ríkjandi markaðinn án þess að þurfa að sleppa 

taki á öðrum mörkuðum og semur því um leyfi þar. 

  Einnig eru ýmsir ókostir sem fylgja því að veita leyfi. Meðal annars gefur það 

fyrirtækinu ekki ráðandi tök yfir framleiðslunni, markaðssetningu og stefnu. Einnig er 

kunnátta (e. Know-how) mikilvæg fyrir fyrirtæki og oft þeirra helsta samkeppnisforskot. Það 

getur verið varasamt að veita öðrum aðila leyfi á þekkingu fyrirtækisins. Hættan er sú að 



	  

 

7	  

leyfishafinn verði samkeppnishafi og muni seinna meir nýta sér kjarnahæfni fyrirtækisins, til 

dæmis steli teikningum og framleiði út frá þeim eigin vörur. Til að draga úr áhættunni geta 

fyrirtæki veitt kross leyfi en það er þegar fyrirtæki veita leyfi á óáþreyfanlegar eignir til 

erlendra viðskiptafélaga og fá til viðbótar höfundarlaun, þá fær fyrirtækið einnig leyfi fyrir 

tæknikunnáttu hins fyrirtækisins. Veiting söluleyfis (e. Franchising) er sérhæft form á leyfi 

þar sem söluleyfishafinn selur ekki einungis óefnislegar eignir til kaupandans heldur krefst 

hann þess einnig að kaupandinn standi við þær reglur sem söluleyfiseigandinn setur varðandi 

viðskiptin, til dæmis varðandi framsetningu og þjónustu. Eigandi söluleyfisins mun einnig 

hjálpa kaupandanum reglulega við stjórnun fyrirtækisins. Eins og með leyfi, þá fær eigandi 

söluleyfisins höfundarlaun sem er hlutfall af tekjum kaupanda söluleyfisins. 

  Kostir þess að veita söluleyfi sem inngöngu á markað eru svipaðir kostum leyfis. 

Ýmsum kostnaði er létt af fyrirtækinu sem og áhættu þess að fara inn á erlendan markað á 

eigin vegum. Í staðinn ber kaupandi söluleyfisins ábyrgð á kostnaðinum og áhættunni. Þetta 

myndar hvatningu fyrir kaupanda söluleyfisins til að skapa arðbæran rekstur eins fljótt og 

hægt er. Þjónustufyrirtæki sem nota söluleyfi sem inngang á markað geta því fljótlega 

myndað alþjóðlega nærveru með tiltölulega litlum kostnaði og áhættu. 

  Veiting söluleyfa getur hamlað getu fyrirtækisins til þess að auka hagnað í einu landi 

vegna þess að fyrirtækið er að styðjast við samkeppni í öðru landi. Annar ókostur sem skiptir 

einnig máli er gæðaeftirlit. Grundvöllur söluleyfis er að vörumerki fyrirtækisins miðlar 

skilaboðum til neytenda um gæði vörunnar. Viðskiptavinir búast við samræmi í  gæðum á 

vörum og þjónustu hjá sama vörumerki, sama hvar þeir eru staddir í heiminum. Ef ekki eru til 

staðar gæði á vörunni eða þjónustunni sem fyrirtæki eiga að veita getur það minnkað sölu á 

þeim erlenda markaði og álit viðskiptavina minnkar á vörumerkinu sjálfu (Hill, 2009).	  

2.3.3. Samáhættufyrirtæki 

Samáhættufyrirtæki er fyrirtæki sem er í eigu tveggja eða fleiri fyrirtækja. Stofnun 

samáhættufyrirtækja með erlendu fyrirtæki hefur verið vinsæl aðferð til að koma sér inn á 

markað. Samáhættufyritæki getur til dæmis verið í eigu tveggja aðila sem eiga hvor um sig 

50% eignarhlut sem saman mynda teymi stjórnenda til að deila rekstrarstjórnun fyrirtækisins. 

Samáhættufyrirtæki hafa í för með sér ýmsa kosti. Í fyrsta lagi hafa fyrirtæki hag af kunnáttu 

frá staðbundnu samstarfsaðilunum (e. Local partners). Þessi kunnátta er meðal annars 

þekking á samkeppnisaðstæðum, menningu, tungumáli, stjórnmálakerfum og 

viðskiptakerfum. Þróunarkostnaður eða áhætta við það að fara inn á erlendan markað getur 

verið mikil og er annar kostur samáhættufyrirtækja því möguleikinn á því að deila þessum 
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kostnaði og áhættu með staðbundnu samstarfsaðilunum. Þriðji kosturinn er sá að í mörgum 

löndum er pólitískum sjónarmiðum þannig háttað að samáhættufyrirtæki eru eina leiðin til 

þess að komast inn á viðkomandi markað. Hill segir frá rannsóknum sem  hafa sýnt fram á að 

samáhættufyrirtæki með staðbundnum samstarfsaðilum standa frammi fyrir lítilli hættu við 

að verða fyrir skaðlegum afskiptum stjórnvalda. 

 Þrátt fyrir kostina sem samáhættufyrirtæki hafa í för með sér fylgja þeim einnig 

ókostir. Fyrsti ókosturinn er sá að fyrirtæki sem ganga í samáhættu verða að gefa eftir stjórn 

af sinni eigin tækni til samstarfsaðila. Samt sem áður getur samáhættu samkomulagi verið 

þannig háttað að slík hætta sé lágmörkuð. Þetta samkomulag gerir það að verkum að ríkjandi 

samstarfsaðilinn hefur meiri stjórn yfir sinni eigin tækni. Þó getur verið erfitt að finna 

samstarfsaðila sem er tilbúinn til að vera með minnihluta eignarhaldsins. Önnur leið til þess 

að lágmarka hættuna er að girða af tækni sem er mikilvæg fyrir kjarnafærni fyrirtækisins og 

þannig deila annarri tækni með samstarfsaðilanum sem gæti reynst erfitt og er merki um skort 

á trausti. Síðasti ókosturinn við samáhættufyrirtæki er sá að eignarhlutum er deilt og það 

fyrirkomulag getur leitt til átaka um stjórn á milli fyrirtækjanna sem eru að fjárfesta. Þessi 

rígur á sér stað ef markmið fjárfestingafyrirtækjanna breytast eða þau hafa mismunandi 

skoðanir á hver stefna fyrirtækisins á að vera. Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að þessi 

átök eiga sér oft stað í samáhættufyrirtækjum. Þessi átök reynast vera meiri þegar samáhættan 

er á milli fyrirtækja af mismunandi þjóðerni. Slík átök enda oftast með þeirri niðurstöðu að 

samáhættunni skuli slitið (Hill, 2009). 	  

2.3.4. Bein fjárfesting  

Hið fullkomna form að beinni fjárfestingu er beint eignarhald. Því getur verið háttað þannig 

að innlenda fyrirtækið getur keypt hlutdeild í erlendu fyrirtæki eða byggt upp sína eigin 

framleiðslu eða þjónustu. Ef markaðurinn er nógu stór þá býður bein fjárfesting upp á 

mismunandi kosti. Í fyrsta lagi getur fyrirtækið tryggt sér kostnaðarhagkvæmni í gegnum 

aðgang að ódýru vinnuafli eða hráefni, hvatningu stjórnvalda og ódýrari flutningskostnaði. Í 

öðru lagi styrkir fyrirtækið ímynd sína í gestalandinu þar sem það skapar atvinnu. Í þriðja lagi 

eykur fyrirtækið samband sitt við stjórnvöld, viðskiptavini, staðbundna birgja og dreifiaðila, 

sem gerir það að verkum að fyrirtæki ná að aðlaga vörur sínar og þjónustu að staðbundnu 

umhverfi. Í fjórða lagi hefur fyrirtækið fulla stjórn á fjárfestingum sínum og getur því þróað 

framleiðslu- og markaðssetningar reglur sem snúa að langtíma alþjóðlegum markmiðum 

fyrirtækisins. Síðast en ekki síst, fullvissar fyrirtækið sig um aðgang að markaði ef 

gestalandið krefst neyslu á innlendum vörum. Helstu ókostir beinnar fjárfestingar eru að 
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fjárfesting fyrirtækisins stendur frammi fyrir áhættu eins og lækkun á gengi, versnandi 

mörkuðum eða eignarsviptingu. Einnig getur bein fjárfesting verið verið dýr inngönguleið og 

takmarkar oft aðrar fjárfestingar.  (Kotler og Keller, 2012). 

2.3.5. Dótturfélag 

Þegar fyrirtæki setur upp dótturfélag á það 100% eignarhluta í félaginu. Hægt er að setja upp 

dótturfélag á tvo vegu. Annars vegar getur fyrirtæki byggt upp nýja starfsemi í gestalandinu 

eða tekið yfir annað fyrirtæki í gestalandinu til að kynna vöruna. Kostir dótturfélaga eru í 

fyrsta lagi þeir að ef samkeppnishæfni fyrirtækisins er tæknileg starfsemi, þá er dótturfélag 

oft góður kostur vegna þess að það dregur úr áhættunni að missa yfir samkeppnishæfnina. 

Mörg tæknifyrirtæki velja þessa leið til að fara inn á erlendan markað. Í öðru lagi getur 

fyrirtækið haft stjórn á framkvæmdum í dótturfélaginu. Fyrirtæki getur því notað hagnað frá 

einu landi til að styðjast við samkeppnisárásir í öðru landi því hagnaðurinn af dótturfélaginu 

er í 100% eigu fyrirtækisins.  

  Að stofna dótturfélag er oftast kostnaðarsamasta aðferðin til að starfa á erlendum 

markaði. Fyrirtæki sem setja upp dótturfélag verða að bera allan fjármagnskostnað og áhættu 

sem fylgir því að setja upp erlendan rekstur og einnig getur verið erfitt að sameina 

mismunandi fyrirtækjamenningu (Hill, 2009). 

2.3.6. Alverkefni 

Kotler og Keller nefndu ekki alverkefni þegar þeir skrifuðu um inngönguform á markað, en 

hins vegar telur Hill alverkefni vera aðferð til að ryðja sér veg inn á erlendan markað.  Í 

alverkefnum er sérstakur samningsaðili sem sér um öll smáatriði verkefnisins ásamt þjálfun 

starfsfólks fyrir erlendu viðskiptavinina. Við frágang verkefnisins er viðskiptavininum færður 

,,lykillinn” að verksmiðju sem er tilbúin í rekstur. Alverkefni snýst um að flytja tækni og 

ferla til annarra landa. Alverkefni eru algengust í efna-, lyfja-, jarðolíuhreinsunar- og 

málmhreinsunariðnaði, sem eiga það sameiginlegt að notast við flókna og dýra 

framleiðslutækni. 

  Sú þekking sem krefst þess að setja saman og stjórna tæknilega flóknum ferlum er 

dýrmæt auðlind. Alverkefni er leið til þess að afla sér fjárhagslegrar ávöxtunar með slíkri 

þekkingu. Alverkefni er sérstaklega gagnleg aðferð þegar bein erlend fjárfesting (e. Foreign 

direct investment) er takmörkuð af reglugerðum ríkisstjórnarinnar í gestalandinu. Alverkefni 

getur einnig verið minna áhættusamt en hefðbundin bein erlend fjárfesting. Markaður með 

óstöðugu pólitísku- og efnahagslegu umhverfi getur fjárfesting til lengri tíma afhjúpað 
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fyrirtækið fyrir óviðunandi pólitískum eða efnahagslegum áhættum. 

  Alverkefnum fylgja að vísu þrír ókostir. Til að byrja með gætu fyrirtæki sem fara í 

alverkefni ekki lengur haft langtíma áhuga á erlenda landinu. Það getur verið ókostur ef það 

land reynist síðan vera einn helsti markaður fyrir framleiðslu fyrirtækisins. Annar ókosturinn 

er sá að fyrirtæki sem fara í alverkefni með erlendu fyrirtæki gætu búið til keppinauta. Þriðji 

ókosturinn er svo sá að ef fyrirtæki selja kjarnafærni fyrirtækisins í gegnum alverkefni eru 

þau einnig að selja kjarnafærni sína til hugsanlegra eða raunverulegra keppinauta (Hill, 

2009). 
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3. Virðiskeðjan 
Í bókinni The Competitive Advantages kynnir Michael Porter virðiskeðjuna þar sem lögð er 

áhersla á að starfsemin innan fyrirtækisins geti bætt virði við vörur og þjónustu sem fyrirtæki 

framleiða. Einnig kemur fram að ef fyrirtæki vilja ná verulegu samkeppnisforskoti, þá ættu 

þau að skipuleggja og sinna hverri starfsemi í virðiskeðjunni. Ef fyrirtæki framleiða á 

skilvirkan hátt ættu raunverulegu gildin sem fyrirtækin skapa að vera meiri en 

viðskiptavinurinn er tilbúinn til að borga fyrir vöruna eða þjónustuna. Michael Porter segir að 

fyrirtækjum sé skipt í aðalaðgerðir og stoðaðgerðir  (Porter, 1996). Hér að neðan má sjá 

mynd af virðiskeðju fyrirtækja. 

  

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

Aðalaðgerðir  

Hver aðalaðgerð eða samblanda af þeim er grundvallaratriði fyrir fyrirtæki til að þróa 

samkeppnisforskot (De Silva, 2011). 

Móttaka aðfanga: Er hráefnisöflun og vísar til þess að varan sem hefur verið fengin frá 

birgja sé tilbúin til framleiðslu á endanlegri vöru (De Silva, 2011). 

Framleiðsla: Þegar hráefni og vörur sem fást í hráefnisöfluninni eru framleiddar í endanlega 

vöru. Verðmætunum er bætt við vöruna á þessu stigi þar sem hún fer í gegnum 

framleiðslulínuna (De Silva, 2011).  

Dreifing: Þegar vörurnar hafa verið framleiddar eru þær tilbúnar í dreifingu til 

dreifingamiðstöðva, heildsala, smásala og viðskiptavina (De Silva, 2011).  

Mynd 2. Virðiskeðjan (Porter, 1996) 
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Markaðssetning og sala:  Markaðssetning verður að tryggja að verið sé að miða vörunni til 

réttra viðskiptavina. Blönduð markaðssetning er notuð til þess að koma á árángursríkri stefnu. 

Flest fyrirtæki sem eru með samkeppnisforskot eru að miðla upplýsingum sínum með 

ýmiskonar kynningum til markshóps síns (De Silva, 2011).  

Þjónusta: Eftir að varan/þjónustan hefur verið seld þá þurfa fyrirtæki að átta sig á því hvaða 

stoðþjónustu þau bjóða upp á. Stoðþjónusta getur verið þjálfun, ábyrgð og trygging (De 

Silva, 2011).  

Stoðaðgerðir 

Stoðaðgerðirnar styðja við aðalaðgerðirnar með því að hjálpa fyrirtækinu að ná 

samkeppnisforskoti (De Silva, 2011). 

Hráefnisöflun: Þessi deild hefur það hlutverk að finna rétta hráefnið fyrir fyrirtækin á sem 

besta verði með bestu mögulegum gæðum (De Silva, 2011).  

Tækniþróun: Tækninotkun eykur líkur á því að ná samkeppnisforskoti innan fyrirtækisins. 

Þessi þáttur er mjög mikilvægur í tæknilegu nútíma umhverfi. Tæknin getur verið notuð bæði 

í framleiðsu, til þess að draga úr kostnaði sem bætir einnig við gildum eða í rannsóknum og 

þróun til þess að þróa nýjar vörur (De Silva, 2011).  

Mannauðsstjórnun: Fyrirtæki verða að ráða og þjálfa rétta starfsfólkið til fyrirtækisins ef 

þau ætla að ná árangri. Starfsfólk verður að hafa áhuga á starfsemi fyrirtækisins og fá borguð 

rétt laun til þess að öðlast tryggð hjá fyrirtækinu sem bætir og eykur gildi starfseminnar. Oft 

er það starfsfólk sem hjálpar fyrirtækjunum að ná samkeppnisforskoti sem þarf á hverju sviði 

fyrir sig (De Silva, 2011).  

Innviði fyrirtækisins: Sérhvert fyrirtæki þarf að tryggja að fjárhagur þeirra, lagaleg 

uppbygging og uppbygging stjórnunar sé stjórnað á árangursríkan hátt (De Silva, 2011). 
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4. Birgðastjórnun 
Birgðastjórnun fyrir fisk og fiskafurðir geta falið í sér fjölda hagsmunaaðila milli 

sjómannsins/fiskræktenda og neytenda. Flestar sjávarafurðir eru notaðar í alþjóðlegum 

viðskiptum, þá sérstaklega hágæða tegundir eins og túnfiskur, þorskur, tannfiskur og 

sæeyraeldi (e. Abalone). Fiskur veiddur af erlendum flota getur komið sér inn á markað 

neysluþjóða (e. Consuming nation) með fjórum mismunandi leiðum: 

• Flytja inn beint eftir veiðar 

• Flytja inn eftir frumvinnslu  

• Flytja inn eftir frum- og framhaldsvinnslu 

• Flytja inn til þriðja lands eftir veiðar sem mun vinna fiskinn og svo endurútflytja 

vöruna til neysluþóðarinnar 

Tiltölulega nýr eiginleiki alþjóðlegrar birgðakeðju er tilkoma vinnslu þriðja landsins (e. Third 

country processor), þar sem þjóðir flytja óunnar vörur og láta vinna þær og senda þær að 

lokum til neysluþjóða. Þjóðirnar sem eru að þjóna þessu hlutverki eru fyrst og fremst Kína og 

Tæland. Vaxandi og umtaslvert magn af fiski er flutt til Kína, unnið þar og svo aftur flutt út 

þaðan á marakði um allan heim (De Silva, 2011). Hins vegar er margt sem bendir til þess að 

Kína sé að verða of dýrt sem framleiðsluland. Allur kostnaður fer hækkandi í Kína og þar á 

meðal framleiðslukostnaður. Mikill samdráttur er að eiga sér stað í fiskvinnslunum í Kína og 

erfitt er að fá fólk í vinnu þar sem vinnuafl er af skornum skammti í þessum geira (Villegas, 

e.d.).  
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5. Sjávarútvegur í Kína 
Sjávarútvegurinn í Kína hefur stækkað verulega undanfarna þrjá áratugi. Síhækkandi 

eftirspurn eftir fiskafurðum og stuðningur stjórnvalda hefur haft góð áhrif á stækkun í 

sjávarútveginum. Í dag er Kína lang stærsti framleiðandi fiskafurða á heimsvísu. Árið 2012 

var framleiðslan meira en einn þriðji af heimsframleiðslu. Þessi gríðarlega stóri sjávarútvegur 

er studdur af stærsta fiskiskipaflota heims. Kína er langstærsti framleiðandi fiskafurða og 

hefur verið leiðandi í útflutningi á því sviði frá árinu 2002. Þar nam útflutningur fiskafurða 

tæplega 20 milljörðum bandarískra dollara meðan innflutningur nam um það bil 8 milljörðum 

bandarískra dollara sem myndar verulegan tekjuafgang. Samhliða stækkun í sjávarúvegi Kína 

undanfarna þrjá áratugi hefur starfsfólki í sjávarútveginum fjölgað um meira en 10 milljónir 

(Hongzhou, 2015).   

  Fjarlæg fiskveiðisvæði (e. Distant water fishing industry) vísa til vatna eða úthafa sem 

eru í lögsögu annarra landa (Mallory og Hopkins, 2012). Kína hefur verið að reyna að létta af 

þrýstingi atvinnuleysis í gegnum þróun fiskeldis (e. Aquaculture) og veiði á fjarlægum 

svæðum. Kína hefur mesta vinnuaflið á heimsvísu starfandi í fiski- og fiskeldisgeiranum, þar 

sem 13,3 milljónir manna eru starfandi í geiranum og 8,5 milljónir starfandi í fullri vinnu. 

Stækkun á fjarlægðum sjávarútvegi er fremur knúin áfram af áhyggjum af atvinnustigi og 

efnahaginum heldur en þörfinni fyrir mat þar sem að um það bil helmingurinn af fisknum 

sem Kína veiðir er fluttur út til þróaðra landa. Á áttunda áratugnum varð það skýrara að Kína 

væri að ofveiða auðlindir sínar (Mallory, 2013) og hóf Kína því veiði á fjarlægum svæðum 

árið 1985 þegar ríkisrekið sjávarútvegsfyrirtæki stækkaði við sig og hóf fiskveiðar í 

hagnaðarskyni í Afríku. Seint á áttunda áratugnum byrjaði kínverska ríkisstjórnin að fjárfesta 

í varðveislu og uppbyggingu á innlendum sjávarauðlindum og hefur gert síðan þá. Þessi 

fjárfesting kemur fram í árstíðabundnum stöðvunum á veiðum, niðurrifum á skipum og 

öðrum starfsáætlunum (Mallory og Hopkins, 2012). Mynd 3 sýnir aukningu í veiði í Kína 

milli ára, bæði í ferskvatni og sjó. 
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Mynd 3. Veiði í Kína milli ára (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2016a) 



	  

 

15	  

Frá árunum 2007-2009 er hægur vöxtur í fiskveiði en sjá má að veiðin hafði aukist um 

169,627 tonn á árunum 2007-2009 en aðeins 38,503 tonn frá 2008 til 2009. Frá árinu 2010 

byrjar vöxturinn að aukast og á árunum 2013 og 2014 á sér stað mesta aukning milli ára sem 

nam 794,162 tonn. Heildar aukning á árunum 2007-2014 á fiskveiði í Kína nemur því 

2,364,474 milljónum tonna (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 

2016a). Fiskeldi og fiskveiðar (e. Capture fisheries) í kínverska sjávarútveginum er spáð að 

nái um 69 milljón tonna framleiðslu samtals fyrir árið 2022. Þessi vöxtur er yfir 26% að 

meðaltali á árunum 2010-2012. Talið er að þessi vöxtur muni vera knúinn áfram af fiskeldi, 

sem mun vaxa um 37% á tímabilinu en á móti mun eiga sér stað 3% samdráttur í fiskveiðum. 

Spáð er að fiskeldisframleiðsla í Kína muni ná allt að 63% af fiskeldisframleiðslu á 

heimsvísu („Agricultural	  Outlook“,	  2013). 

  Á mynd 4 er búið að taka saman heildar magn í tonnum á fiskeldi í Kína bæði í 

ferskvatni og sjó.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Mikill vöxtur hefur átt sér stað á fiskeldi og hefur magnið hækkað um tæplega 20 milljón 

tonn frá árunum 2007-2014 (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 

2016b). Vatn og hömlur á landi hægja hins vegar á vexti fiskeldis og gert er ráð fyrir að árlegt 

meðaltal á fiskeldisframleiðslu sem nam 5,4% á síðasta áratug muni lækka í 2,4%.  Þrátt fyrir 

hægari vöxt mun fiskeldi þó halda áfram að vaxa hraðar en landbúnaður.  

 Þar sem vöxtur á fiskeldi er mikill stendur Kína frammi fyrir töluverðum áskorunum í 

umhverfismálum. Umhverfismál laða að sér enn meiri athygli en áður og er ríkisstjórnin að 

setja nýjar reglur og efla tækninýjungar til að styrkja sjálfbærni og ábyrgð á umhverfinu í 

fiskeldi. Ríkisstjórnin hefur einnig sett reglur fyrir fiskveiðar í Kína til þess að bæta auðlindir 
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Mynd 4. Fiskeldi í Kína milli ára (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2016b) 
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í sjávarútveginum með stífu eftirliti og hvetur til endurskipulagningar og skilvirknis 

(„Agricultural Outlook“, 2013).   

5.2. Neytendamarkaðurinn í Kína 

Sjávarútegurinn í Kína er í raun og veru tvískiptur. Annars vegar markaður sem tekur hráefni 

og vinnur það frekar og selur það jafnvel til annarra landa svo sem Evrópu, annarra 

Asíulanda eða Ameríku. Hins vegar er þetta markaður til eigin neyslu sem hefur verið að 

stækka undanfarin ár fyrir Íslendinga (Friðleifur Friðleifsson munnleg heimild 16. febrúar 

2016). Á mynd 5 má sjá hvernig útflutningur á sjávarfangi til Kína hefur meira en tvöfaldast 

á síðustu tíu árum 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

Kína er stór markaður þar sem fólksfjöldi er yfir 1,3 milljarður manna og þeir borða allskyns 

fiskmeti. Neyslumarkaðurinn í Kína hefur ýmis tækifæri upp á að bjóða fyrir íslensk 

sjávarútvegsfyrirtæki þar sem millistéttin í Kína fer vaxandi sem og kaupmáttur hennar 

(Mallory, 2013). Mikil aukning er áætluð fyrir fjölda íbúa í millistétt í Kína árið 2022 og hafa 

sumar heimildir gefið til kynna að allt að 70% Kínverja muni vera í millistétt, eða um 910 

milljónir manna. Aðrar hógværar heimildir segja að 500 milljónir manna muni vera í 

millistétt árið 2025 (Þorgeir Pálsson, 2007). Þessi vöxtur fólksfjölda og þar með auknar 

ráðstöfunartekjur hefur breytt þjóðinni á margan hátt. Fólk í millistéttinni í Kína hefur 

menntað sig meira en áður fyrr, býr yfir meiri tæknikunnáttu, hefur meiri kaupmátt og er mun 

opnari fyrir innfluttum vörum og erlendri menningu. Þessir þættir munu allir stuðla að 

aukinni innlendri neyslu og keyra hagkerfið í Kína áfram. Jafnframt hefur stefna stjórnvalda 

verið sú að hvetja til fleiri frídaga starfsmanna, skipað fyrir hækkun launa og boðið uppá 

fleiri skattaívilnanir. Allir þessir þættir hjálpa til við að knýja aukningu innlendrar neyslu 

(Jessie Ng, 2015). 
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Mynd 5. Aukning útflutnings á sjávarfangi til Kína (Seaman og Smith, 2016) 
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 Neysla á fiskmeti í Kína er mikil í samanburði við önnur lönd víða um heiminn. Á 

mynd 6 má sjá vaxandi neyslu á fiskmeti í kílóum per/mann frá árunum 2000, 2006, 2011 og 

2020.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Frá árunum 2000 til 2006 var lítill vöxtur, en þá var einungis 2,2 kg. hækkun á neyslu. Árið 

2011 var neyslan komin upp í 33,5 kíló per/mann sem er tæplega 7 kg. hækkun frá árinu 

2006. Spáð er að svipuð hækkun muni eiga sér stað milli áranna 2011 og 2020, sem nemur 

tæplega 7 kg. (Jessie Ng, 2015). 

Eftirspurnin eftir fiski er vaxandi og er gert ráð fyrir að fiskneysla muni vaxa á næsta áratugi. 

Spáð er að heildar fiskneysla muni ná allt að 62 milljón tonnum árið 2022, sem er 26% 

aukning frá árunum 2010-2012. Vaxandi fiskneysla endurspeglar breytingar á framboði á 

fiski og annarra staðgönguafurða. Vöxtur í neyslu verður afleiðing af flóknu samspili 

nokkurra þátta, þar á meðal hækkandi lífskjörum, fólksfjölgun og breytingum á mataræði sem 

tengist hraðri þéttbýlismyndun með aukningu í eftirspurn eftir kjöti („Agricultural Outlook“, 

2013).  

 Almennt séð vilja Kínverjar að fiskurinn sé borinn fram heill en matreiðslan er 

mismunandi á milli svæða. Kínverjar eru því opnari fyrir mismunandi influttum tegundum. 

Vinsælar tegundir meðal Kínverja eru karfi, borðfiskur (e. Ribbonfish), gulur baulfiskur (e. 

Yellow croaker), sílenskur barri (e. Chilean seabass), atlantshafslax, rækja, alaskaufsi (e. 

Alaskan pollock) og humar. Hér má sjá nokkur dæmi um hvernig Kínverjar vilja hafa fiskinn 

sinn:  

• Ræktaðar afurðir úr ferskvatni, svo sem karfi, rækja og djúphafsrækja eru vinsælar 

fyrir neyslu heima fyrir, þar sem vörurnar eru á viðráðanlegu verði 

• Neytendur í norðurhluta Kína heillast af saltvatns afurðum, svo sem gulum baulfiski, 

borðfiski og smokkfiski 
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Mynd 6. Neysla fiskmetis í Kína í kílóum per/mann (Jessie, e.d) 
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• Vinsælar innlendar fiskafurðir eru til dæmis þorskur, smokkfiskur, rauðspretta og 

makríll 

• Unninn skelfiskur, rækjur og djúphafsrækjur eru sífellt vinsælli meðal neytenda með 

upptekinn lífsstíl 

• Influtt verðmætt sjávarfang svo sem humar, lax og krabbi er víða að finna á hótelum 

og veitingahúsum fyrir neytendur sem setja ákveðnar kröfur um gæði vörunnar (e. 

High-end consumers) 

• Neytendur vilja beinlaus lausfryst flök með haus, roði og beini (Jessie Ng, 2015). 

Kínverjar telja að lifandi fiskur sé ferskasti fiskurinn. Nýleg könnun sem lögð var fyrir 400 

manns í Sjanghæ, styður þá staðreynd að Kínverjar vilja mun frekar borða fiskinn lifandi 

heldur en frosinn. Rannsakendur gera sér þó grein fyrir því að niðurstöður þessarar könnunar 

eru ekki marktækar vegna fárra þátttakenda en vilja taka það fram að hún gefur þó ákveðna 

vísbendingu. Hvað varðar mánaðarlega neyslutíðni borða Kínverjar að meðaltali frystar 

sjávarafurðir þrisvar sinnum í mánuði en aftur á móti borða þeir ferskt/lifandi sjávarfang 

fimm sinnum í mánuði. 

Þeir neytendur sem kaupa frosinn fisk eru sagðir hafa þrjár megin ástæður hvers vegna þeir 

kaupa slíka vöru en þær eru tímasparnaður, auðvelt að þrífa og auðvelt að elda. Vinsælustu 

tegundir hjá Kínverjum til neyslu eru barri, baulfiskur og borðfiskur. Algengustu aðferðirnar 

við að elda fiskinn eru að gufusjóða, soðsteikja og pönnusteikja (Jessie Ng, 2015).   

5.3. PESTLE 
PESTLE greining er hluti af markaðsgreiningu og er notuð til að greina almennt ytra 

umhverfi fyrirtækja. Pestle greining gefur fyrirtækjum glögga mynd af markaðinum og 

skoðar ytra umhverfi fyrirtækja. Pestle stendur fyrir eftirfarandi þætti: 

• Stjórnmálalegir (e. Political) 

• Efnahagslegir (e. Economic ) 

• Félagslegir (e. Social) 

• Tæknilegir (e. Technical) 

• Umhverfis (e. Environmental) 

• Lagalegir (e. Legal) 

Pestle er gagnlegt stjórntæki til að skilja heildarmyndina af því umhverfi sem fyrirtæki starfa 

í. Skilningur á umhverfinu leiðir til tækifæra og lágmörkun ógna (De Silva, 2011).  
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Fyrirtæki sem greina þessa þætti sjá að því fylgir minni áhætta í stöðugu ytra umhverfi og 

hægt er að bregðast við með ýmiss konar aðgerðum ef breytingar eiga sér stað (Hollensen 

Global Marketing). Mikilvægt er að taka fram að Pestle greining þessi er einskorðuð við 

sjávarútveginn í Kína og er því ekki almenns eðlis.  

5.3.1. Stjórnmálalegir þættir 

• Lítill pólitískur áhugi meðal almennings og þar með lítill sem enginn þrýstingur á 

stjórnvöld 

• Lítill pólitískur þrýstingur frá sjómönnum og útgerðarmönnum 

• Lítill áhugi meðal stjórnmálamanna á sjávarútveginum 

• Mikill áhugi meðal stjórnvalda að bæta ástandið á tapi eftir uppskeru (e. post harvest 

losses) 

• Tíðar breytingar á stefnu vegna örra breytinga þjóðkjörinna yfirvalda innan 

stjórnvalda sem hefur áhrif á stöðugleika hagnýtra úrlausna 

• Möguleikar fyrir sjómanna- og skipaeigenda samtök að hafa áhrif á framtíðar 

stefnumótun og stuðla að pólitískum ákvarðanatökum  

• Alþjóðasamningar eins og IOTC og fríverslunarsamningar  

(De Silva, 2011). 

5.3.2. Efnahagslegir þættir 

• Lítill afli að meðaltali hefur áhrif á tekjur sjómanna sem og framboð af fjármagni til 

að fjárfesta í úrbótum 

• Lítill kaupmáttur meðal stórs hóps viðskiptavina á heimamarkaði 

• Ójöfn tekjudreifing og vaxandi millistétt 

• Takmörkuð þekking á fjárhagsbókhaldi hefur áhrif á rekstur lítilla og meðalstórra 

fyrirtækja 

(De Silva, 2011). 

5.3.3. Félagslegir þættir 

• Lágmarksgæði á fiski samþykkt í samfélaginu 

• Skortur á vitund á gæðum 

• Matar öryggi og heilsu vandamál vegna lítilla gæða á fiskafurðum 

• Viðhorf sjómanna 

• Skortur á sérhæfða menntun meðal sjómanna 
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• Trúarleg viðhorf hafa áhrif á iðnaðar venjur  

(De Silva, 2011). 

5.3.4. Tæknilegir þættir 

• Skortur á innviðum, meðal annars færni, vélum, verkfærum og venjum 

• Lakari bátahönnun 

• Lakari hönnun hafna 

• Ófullnægjandi framboð á frystiaðstöðu 

• Léleg vinnslustaða almennt 

• Val veiðarfæra, það er að segja á lagnetum 

• Skortur á tæknilegum endurbótum 

• Skortur á réttum hollustuhætti 

• Ófullnægjandi samgöngur  

     (De Silva, 2011).  

5.3.5. Umhverfis þættir 

• Ófullnægjandi framboð á hreinu vatni 

• Hitabeltis tíðarfar og loftlagsbreytingar 

• Mengun í vatni við höfnina 

• Skortur á fullnægjandi stjórnun á skólpi 

• Olíuleki í höfnum 

• Hreinlætisaðstæður í bátum og á höfnum 

• Sjálfbærni fiskistofna 

• Stofnstærðir, þegar birgðir eru miklar og veiðin mikil hefur það tilhneigingu til þess 

að auka tap eftir uppskeru 

(De Silva, 2011). 

5.3.6. Lagalegir þættir 

• Skortur á reglugerðum, eftirliti og framfylgd á gæðastöðlum, öryggi matvæla, 

hreinlætisstaðla og fiskflutnings 

• Ólögleg veiði innanlands 

• Reglugerðir í erlendum útflutning, til dæmis til Evrópu, Ameríku og Japan 

• Samningar eins og General Trade og gjaldskrá  

(De Silva, 2011).  
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Þessi sértæka Pestle greining gefur glögga mynd af sjávarútveginum í Kína. Ofangreindir 

þættir gefa til kynna bæði tækifæri og ógnanir sem fylgja því að stunda viðskipti í tengslum 

við sjávarútveginn í Kína. 
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6. Útflutningur frá Íslandi til Kína 
Íslenskar sjávarafurðir eru þekktar fyrir heilnæmi og gæði. Íslensk sölufyrirtæki eru sýnileg á 

mörkuðum og framboð héðan, sérsaklega á rækju, loðnu, síld og botnfiski skiptir máli fyrir 

markaðinn í heild. Íslenskar sjávarafurðir hafa að mestu leyti sloppið við mál sem draga 

öryggi matvæla í efa og almennt er talið að sjáfarafurðir séu hluti af hollu mataræði. Framboð 

mismunandi fisktegunda er sveiflukennt sem hefur áhrif á verðþróun. Viðskipti sjávarafurða 

eru að verða alþjóðlegri en um leið aukast kröfur um stöðugleika verðs og framboðs þar sem 

skyndilegar verðbreytingar eru slæmar fyrir markaðinn.  

 Fjölgun fyrirtækja á matvælamarkaði og aukin hagkvæmni í smásölu og dreifingu gerir 

samkeppni sífellt harðari. Mikill fjöldi kaupenda fær aukinn aðgang að afurðum sem hafa 

svipaða ímynd af hollustu og afurðir villtra fiskstofna vegna aukningar á eldisafurðum. Aukið 

framboð á sjávarafurðum styrkir stöðu þeirra þó svo að fiskeldi sem uppspretta sjávarafurða 

sé í samkeppni við hefðbundinn sjávarútveg. Einnig mun aukning á framboði halda fiski og 

öðru sjávarfangi betur sem almennri neysluvöru í helstu markaðslöndum 

(Atvinnuvegaráðuneytið, 2001). 

  Þann 15. apríl 2013 undirrituðu þáverandi utanríkisráðherra Íslands, Össur 

Skarphéðinsson, og viðskiptaráðherra Kína, Gao Hucheng, fríverslunarsamning milli Kína og 

Íslands að viðstöddum forsætisráðherrum ríkjanna (Utanríkisráðuneytið, 2013). 

Fríverslunarsamningurinn var samþykktur af ríkisstjórn í janúrar 2014 en tók í gildi 1. júlí 

2014 („Fríverslunarsamningur við Kína“, e.d.). 

Þessi fríverslunarsamningur er sá fyrsti sem Evrópuríki gerir við Kína og veitir hann 

íslenskum útflutningsgreinum og fyrirtækjum forskot á ört vaxandi Kínamarkað 

(„Fríverslunarsamningur Íslands og Kína undirritaður“, 2013). 

Fríverslunarsamningurinn bætir viðskiptakjör milli ríkjanna verulega. Samningurinn er 

hefðbundinn fríverslunarsamningur og er samskonar öðrum fríverslunarsamningum sem 

Ísland hefur gert á vegum fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA). Samningurinn felur í sér 

niðurfellingu tolla á helstu útflutningsafurðum Íslendinga. Ein helsta útflutningsafurð Íslands 

eru sjávarafurðir sem nema 90% af heildarútflutningi Íslands til Kína. Áður en 

fríverlsunarsamningurinn tók gildi voru algengir tollar á sjávarafurðum 10-12% en eru 

vörurnar nú orðnar tollfrjálsar (Utanríkisráðuneytið,	  2013). Stærstu flokkar sjávarafurða í 

útflutning til Kína eru karfi og grálúða. Einnig hefur nokkuð verið flutt út af rækju, loðnu, 

botnfiski og skelfiski. Árið 2011 var makríll stærsta sjávarafurðin, en þá var fluttur út makríll 
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fyrir 1,8 milljarða króna til Kína („Fríverslunarsamningur við Kína“, e.d.). 

 Á mynd 7 má sjá heildar útflutning af sjávarafurðum í tonnum talið frá Íslandi til Kína 

milli áranna 2004-2014.  

 

 

 

 

  

  

  

Eins og sjá má á mynd 7 þá hefur framboð útflutnings verið fremur sveiflukennt milli ára. 

Aukning á útflutningi átti sér stað á árunum 2004-2006 sem nam 5,454 tonnum. Árið 2007 

minnkaði útlfutningur frá fyrra ári um 2,037 tonn og jókst síðan fremur lítið árið 2008. 

Samdráttur átti sér stað árin 2009-2010 og nam útflutningur 7,193 tonnum árið 2010 sem er 

minnsta magn útflutnings milli áranna 2004-2014. Á árunum 2011-2013 nam aukning í 

útflutningi 5,780 tonnum sem er mesta aukning sem hefur átt sér stað milli áranna 2004-

2014. Mikill samdráttur í útflutningi átti sér stað á árunum 2014 sem nam 6,176 tonnum 

(Hagstofa Íslands, 2016). Kína – efnahagsþróun og alþjóðasamstarf var yfirskrift fyrirlesturs 

sem haldinn var í samstarfi við Íslandsstofu í apríl síðastliðnum. Þar talaði meðal annars Petri 

Yang, sem vinnur í Sendiráði Íslands í Kína. Samkvæmt honum er ástæða lækkunar á magni í 

útflutningi komin til vegna minna vöruframboðs (Petur Yang, viðskiptafulltrúi sendiráðs 

Íslands í Kína, munnleg heimild, fyrirlestur, 20. apríl 2016). Samkvæmt Samtökum fyrirtækja 

í sjávarútvegi sást engin aukning á útflutningi sjávarafurða frá Íslandi til Kína eftir að 

fríverslunarsamningurinn tók gildi. Árið 2013 fluttu Íslendingar út vörur til Kína fyrir 7,020 

milljónir króna. Hins vegar drógst útflutningur saman um tæplega þriðjung og nam því 4,803 

milljónir króna árið 2014. Eðlileg ályktun væri sú að samhliða fríverslunarsamingnum myndi 

útflutningur frá Íslandi til Kína aukast. Rekja má þennan samdrátt milli áranna 2013 og 2014 

vegna samdráttar í útflutningi á ýmsum sjávarafurðum fyrir Kínamarkaðinn. Sem dæmi má 

nefna að á árinu 2014 var 1,1 milljarðs króna samdráttur á útflutningi á loðnu sem rekja má 

til aflabrests á Íslandi. Einnig var 760 milljón króna samdráttur í útflutningi á grálúðu til 

Kína, 600 milljón króna samdráttur á karfa og 500 milljón króna samdráttur á lýsisafurðum. 
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Mynd 7. Útflutningur sjávarafurða frá Íslandi til Kína milli ára (Hagstofa Íslands, 2016) 
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Heildarútflutningur þessara afurða fór úr 5 milljörðum króna árið 2013 í um 2 milljarða króna 

árið 2014. Samtök fyrirtækja í sjávarútveginum gerðu ekki ítarlegri greiningu á þessum tölum 

en þó má álykta að í einhverjum tilvikum hafi sjávarafurðir verið seldar á aðra markaði en til 

Kína þar sem betra verð gæti hafa fengist fyrir afurðirnar árið 2014 (Þorbjörn Þórðarson, 

e.d.).  
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7. Aðferðafræði  
Tilgangur rannsóknarinnar var að leita svara við rannsóknarspurningunni: 

 Hver er reynsla íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja af viðskiptum við Kína? 

Einnig undirspurninganna: 

 Hvaða inngönguform nota þessi fyrirtæki á kínverskan markað? 

 Hverjar eru helstu hindranir fyrirtækjanna í viðskiptum við Kína? 

Rannsóknin fór fram bæði með eigindlegri aðferð þar sem gögnum var safnað með viðtölum 

og megindlegri aðferð þar sem gerð var netkönnun.  

7.1. Eigindleg rannsókn 
Eigindlegar rannsóknir veita okkur innsýn og skilning í rannsóknaraðstæður með orðum og 

lýsingum. Eigindlegar rannsóknir eru lítið formaðar og byggjast á litlum úrtökum (Haukur 

Freyr Gylfason, 2013). 

7.1.1. Aðferð 

Eigindleg rannsóknaraðferð hentar vel viðfangsefni þessarar ritgerðar þar sem rannsakendur 

leitast meðal annars eftir því að vita hver reynsla íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja af 

viðskiptum við Kína er, sem getur verið skilgreind á margvíslegan hátt. Rannsakendur 

byggðu eigindlegu rannsóknaraðferðina sína á spurningalistum sem voru opnir og gáfu 

viðmælendum kost á því að fara nánar út í tiltekin atriði og ræða önnur áhugaverð 

viðfangsefni.  

7.1.2. Viðmælendur 

Viðmælendur voru sölustjórar, sölufulltrúi, verkefnastjóri, markaðsstjóri og innkaupastjóri í 

íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum sem stunda viðskipti við Kína. Rannsakendur fengu 

aðstoð frá Þorgeiri Pálssyni, leiðbeinanda við að finna möguleg fyrirtæki sem starfa í 

sjávarútveginum og stunda viðskipti í Kína.  

Rannsakendur ákváðu frá byrjun að taka viðtöl við fá en stór fyrirtæki í þessum geira og 

sendu tölvupóst á þrjá einstaklinga í mismunandi fyrirtækjum. Tölvupóstföng fundu 

rannsakendur á netinu á heimasíðu fyrirtækjanna. Tölvupósturinn innihélt kynningu á 

verkefninu, bakgrunn rannsakenda og beiðni um viðtalstíma. Rannsakendur fengu góðar 

viðtökur á viðtalsbeiðni þar sem svörun átti sér stað innan við viku hjá tilvonandi 

viðmælendum. Rannsóknin byggir því á viðtölum við sölustjóra, sölufulltrúa, verkefnastjóra, 

markaðsstjóra og innkaupastjóra í þremur fyrirtækjum. Í þessum þremur viðtölum tóku 
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rannsakendur viðtöl við sex viðmælendur. Í fyrsta viðtalinu var viðstaddur markaðsstjóri, 

sölustjóri og sölufulltrúi í öðru var sölustjóri og í því þriðja var verkefnastjóri og 

innkaupastjóri. Þau fyrirtæki sem tóku þátt voru HB Grandi, Icelandic Seafood og Icelandic 

Group. 

7.1.3. Framkvæmd 

Viðtölin áttu fyrst og fremst að byggjast á einstaklingsviðtölum en stjórnendur sem búið var 

að hafa samband við voru ekki nægilega sérhæfðir í viðskiptum við Kína og fengu því ýmist 

verkefnastjóra eða sölufulltrúa til liðs við sig. Fyrir hvert viðtal spurðu rannsakendur hvort 

þeir mættu hljóðrita viðtölin og var það leyfilegt í öllum tilvikum. Fyrsta viðtalið fór fram 

þann 12. febrúar 2016 og það síðasta 16. febrúar 2016. Rannsakendur höfðu fyrirfram 

ákveðið viðtalsramma og markmið sem þeir vildu fá fram. Rannsakendur spurðu 

viðmælendur af spurningalista sem þeir höfðu ritað niður á blað en auk þess gáfu þeir 

viðmælendum tækifæri á því að fara út fyrir efnið. Eftir öll viðtölin þökkuðu rannsakendur 

viðmælendum fyrir þátttökuna og fengu þeir nafnspjöld sölufulltrúa og verkefnastjóra 

fyrirtækjanna ef spurningar myndu vakna upp eftir viðtölin.  

7.1.4. Takmarkanir rannsóknarinnar 

Takmarkanir rannsóknarinnar voru ekki margar þar sem einungis þrjú viðtöl voru tekin. Það 

sem helst má nefna er að upptakan við Icelandic Group hætti í miðju viðtali og ekki náðist 

því að hljóðrita allt viðtalið. Í kjölfar tæknilegra örðugleika glötuðust nokkrar mínútur af 

viðtalinu og voru rannsakendur því ekki með svör við öllum spurningunum.  

7.2. Megindleg rannsókn  
Megindlegar rannsóknir leita eftir að magnbinda gögnin og gerir ráð fyrir tölfræði við 

úrvinnslu á þeim. Megindlegar rannsóknir álykta um stærri hóp og gefur lokasvör við því sem 

hægt er að gera (Haukur Freyr Gylfason, 2013). 

7.2.1. Aðferð 

Megindleg rannsóknaraðferð hentar einnig viðfangsefninu til þess að fá heildaryfirlit yfir 

reynslu íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja af viðskiptum við Kína. Rannsakendur byggðu 

megindlegu rannsókn sína á spurningakönnun sem send var á einstaklinga í helstu 

sjávarútvegsfyrirtækjum sem eru í viðskiptum við Kína. Ætlunin með spurningakönnuninni 

var ekki sú að fá marktækar niðurstöður eða alhæfa yfir á þýðið þar sem efni ritgerðarinna er 

ekki þess eðlis, heldur einfaldlega að fá yfirsýn yfir mikilvæga þætti og viðhorf.  
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7.2.2. Þátttakendur 

Könnunin var send á þrettán sjávarútvegsfyrirtæki sem eru í viðskiptum við Kína. Þorgeir 

leiðbeinandi og Petur Yang gáfu rannsakendum lista yfir íslensk fyrirtæki í viðskiptum við 

Kína. Þau fyrirtæki sem könnunin var send á voru HB Grandi, Icelandic Seafood, Icelandic 

Group, Fiskkaup, Lýsi, Tríton, Hampiðjan, G. Ingason, Eimskip, Samskip, Bakkavör, Marel 

og Icelandic Sales Agency (Íslenska umboðssalan). Svör fengust frá sjö af þrettán 

fyrirtækjum.  

7.2.3. Mælitæki 

Rannsakendur lögðu fram könnun sem innihélt níu spurningar  (Viðauki I). Könnunin var 

gerð í gegnum Google Forms og var hún send rafrænt með tölvupósti. Í fyrstu spurningu var 

spurt hvert inngönguform fyrirtækisins væri á erlendan markað. Spurning númer tvö snéri að 

því hvenær fyrirtækið hóf útflutning á sjáfarafurðum til Kína. Í þriðju og fjórðu spurningu var 

athugað hverjar helstu afurðir fyrirtækisins væru og hvert umfangið í tonnum talið væri af 

viðskiptum í Kína. Fimmta spurning kannaði hver væri reynsla fyrirtækisins af viðskiptum 

við Kína, þar sem svarmöguleikarnir voru, góð, sæmileg og slæm. Í sjöttu spurningu var spurt 

hverjar væru helstu hindranir í viðskiptum við Kína. Sjöunda spurning kannaði hvort 

fyrirtækið væri með áætlun um að auka útflutning til Kína. Í áttundu spurningu var athugað 

hvort að fríverslunarsamningurinn hafi haft áhrif á viðskipti við Kína. Að lokum var svo spurt 

um þrjú helstu viðskiptalönd fyrirtækisins.  

7.2.4. Framkvæmd 

Rannsakendur sendu spurningalistann rafrænt í gegnum tölvupóst. Útskýrt var fyrir 

þátttakendum að könnunin væri partur af B.Sc. verkefni í viðskiptadeild við Háskólann í 

Reykjavík og að fyllsta trúnaðar væri gætt. Einnig voru tekin fram nöfn og netföng 

rannsakenda og að Þorgeir Pálsson væri leiðbeinandi verkefnisins. Þátttakendum voru ekki 

gefin nein tímamörk við svörun spurningalistans og svöruðu þátttakendur án viðstaddra 

rannsakenda. Spurningalistinn var hafður opinn frá 20. mars til og með 27. apríl. Í lokin 

þökkuðu rannsakendur öllum þátttakendum fyrir þátttökuna.  

7.2.5. Takmarkanir 

Helsta takmörkun megindlegu rannsóknarinnar var að erfiðlega gekk að fá svör frá 

fyrirtækjunum. Rannsakendur þurftu að ítreka beiðni um svör í fjórgang með litlum sem 

engum árangri. Að lokum fengu rannsakendur aðeins sjö svör af þrettán og hefðu þeir viljað 

fá svör frá öllum fyrirtækjunum.  
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7.2.6. Úrvinnsluaðferðir 

Niðurstöður úr könnuninni mátti finna á Google Forms. Þar sáust bæði heildar svör á hverja 

spurningu en einnig mátti skoða svör einstaklinga. Rannsakendur nýttu sér tölurnar úr Google 

Forms og notuðu þær í excel til þess að greina gögnin. Rannsakendur notuðust einnig við 

súlurit og skífurit í excel til þess að fá myndræna sýn á gögnin. 
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8. Niðurstöður 

8.1. Niðurstöður eigindlegra rannsókna 
Rannsakendur lögðu fyrir sjö spurningar til eftirfarandi aðila í viðtölum.  

 

Brynjólfur Eyjólfsson, markaðsstjóri hjá HB Granda 

Jón Helgason, sölustjóri í uppsjávartegundum hjá HB Granda 

Jóhannes Gíslason, sölufulltrúi hjá HB Granda 

Friðleifur Friðleifsson, sölustjóri hjá Icelandic Seafood 

Magnús Sigurðsson, verkefnastjóri hjá Icelandic Group 

Þröstur Einarsson, innkaupastjóri hjá Icelandic Group 

 

Hér að neðan er búið að skipta spurningunum niður í ákveðin þemu og sjá má umræðupunkta 

frá viðmæledum úr viðtölunum. 

8.1.1. Inngönguform á markað 

Niðurstöður úr viðtölunum leiddu í ljós að allir viðmælendur notast við útflutning á 

kínverskan markað. Allir viðmælendur selja fisk til Kína þar sem fiskurinn er oftast unninn 

og seldur til þriðja aðila sem dreifir afurðinni áfram.  

  Einn viðmælendanna talaði um Kína sem tvískiptan markað. Annarsvegar sem 

vinnslumarkað þar sem þeir vinna fiskafurðina og selja svo til þriðja aðila eins og til Evrópu, 

Ameríku eða annarra Asíulanda og hins vegar sem neyslumarkað fyrir heimafólk og hefur sá 

markaður stækkað fyrir Íslendinga undanfarin ár. 

8.1.2. Reynsla af sjávarútveginum í Kína 

Allir viðmælendur hafa verið lengi í viðskiptum við Kína að eigin mati, eða að meðaltali í 15 

ár. Einn viðmælandanna talaði um að fyrirtækið færi varlega þegar kæmi að viðskiptum við 

Kínverja vegna þess að þeir væru oft með yfirlýsingar um að þeir veittu bestan aðgang að 

markaðshlutanum inn í Kína og væru með bestu tengingarnar. Annar viðmælandanna talaði 

um að markaðurinn í Kína væri gríðarlega stór, dreifstýrður og öðruvísi en aðrir markaðir. 

Þriðji viðmælandinn talaði um að umfang á viðskiptum fyrirtækisins í Kína væri mjög 

sveiflukennt og ylti á því hvernig aðstæður á markaðinum væru hverju sinni. Einnig talaði 

hann um að reynsla hans væri almennt séð jákvæð þrátt fyrir stóran markað, vegna þess að 

það væru miklar sveiflur í honum.  
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8.1.3. Kínverjar í viðskiptum 

Einn viðmælandanna sagði að Kínverjar væru með sérstaka menningu sem hefði áhrif á 

hvernig Kínverjar hegðuðu sér og að þar væri meira um hefðir en bein lög þegar kemur að 

viðskiptaháttum. Einnig talaði hann um að það tæki mjög langan tíma að byggja upp tengsl í 

viðskiptum þar sem Kínverjar væru eins ólíkir og þeir eru margir. Hann bætti því við að erfitt 

væri að svara því hvernig Kínverjar væru í viðskiptum þar sem viðskiptavinirnir þeirra væru 

mjög margir og fjölbreyttir með mismunandi áherslur og erfitt væri því að alhæfa slíkt fyrir 

heila þjóð. Annar viðmælandanna talaði um að fyrirtækið væri að reyna að finna réttu 

samstarfsfélagana og þyrftu því að hafa fyrirvara á öllu því sem Kínverjar lætu út úr sér. 

Þriðji viðmælandinn talaði um að Kínverjar væru frekar erfiðir í samskiptum. Hann sagði að 

Kínvejrar væru kröfuharðir með jafnvel smá frekju en þeir væru tilbúnir að borga fyrir mikil 

gæði. 

8.1.4. Hindranir á kínverskum markaði 

Allir viðmælendur voru sammála um að hindranir ættu sér stað á kínverskum markaði. 

Aðspurðir hvort að tungumálið hefði áhrif á viðskiptin sagði einn viðmælandanna að hann 

kynni kínversku en hann talaði mest á ensku og þegar hann talaði á kínversku væri það mest 

kurteisishjal. Hann talaði um að það væri mikilvægt að versla við fyrirtæki sem væru með 

enskumælandi fólk og að það ætti að vera regla vegna þess að það væri erfitt að leysa 

vandamál og uppákomur á kínversku og þyrftu báðir aðilar að vera býsna þokkalegir í því 

máli til að geta leyst úr ágreiningi á kínversku. Helstu hindranir viðmælandans voru að finna 

réttu viðskiptavinina eða samstarfsaðilana vegna þess að það gæti reynst erfitt að átta sig á 

því hvaða viðskiptavinur eða samstarfsaðili væri mikilvægur og hver ekki. Viðmælandinn 

sagði kínversku menninguna einnig vera mikla hindrun og talaði hann um að Kínverjar væru 

tilbúnir til þess að yfirgefa viðskiptin á síðustu stundu, þar sem þeir ættu mjög erfitt með að 

mynda samstarf. 

  Annar viðmælandi talaði um að kínverskan sjálf væri ekki mikil hindrun þar sem 

langflestir í þessum geira töluðu ensku og ef þeir töluðu ekki ensku þá væru þeir með 

starfsmann sem talaði ensku. Hann taldi tímamismun vera helstu hindrunina þar sem þeir 

væru með lítinn ramma til þess að stunda viðskipti en sagði þó að vinnsla á tölvu og notkun á 

tölvupósti hjálpi mikið til. Hann talaði um að ferlið væri þannig að þeir skiluðu af sér tilboði í 

lok dags og þá gætu viðskiptavinirnir í Kína unnið í tilboðinu í 4-5 tíma meðan að þeir væru 

sjálfir sofandi og fengju svo niðurstöðuna þegar þeir mættu aftur til vinnu. Þá væri boltinn 
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kominn af stað hjá fyrirtækinu en viðmælandinn bætti við að það væri gott að vera með vakt 

á fyrirtækinu allan sólarhringinn en reksturinn virkaði þó ekki þannig.  

8.1.5. Helstu útflutningsafurðir 

Einn viðmælandanna talaði um að helstu afurðir þeirra væru þær sömu og hjá flestum 

íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum. Árið 2014 og 2015 var makríll helsta útflutningsvaran. 

Hann talaði um að fyrirtækið hafi verið með mjög góða loðnuvertíð árið 2013, en það ár 

sendu þeir 10.000 tonn af loðnu til Kína. Þess má geta að árið á undan sendu þeir 3.000 tonn 

af loðnu til Kína og því er ljóst að umfangið er mjög sveiflukennt. Viðmælandinn sagði hins 

vegar að aðal útflutningstegundir fyrirtækisins væru makríll, loðna, grásleppa og karfi. Hann 

talaði um að grásleppan væri alveg ný tegund sem þeir væru að senda til Kína en það væri 

vegna þess að sjávarútvegsráðherra setti lög fyrir fjórum árum um að það yrði að hirða 

grásleppuna sjálfa, þá höfðu hrognin einungis verið hirt en fiskinum sjálfum kastað. 

Viðmælandinn sagði að eftir að lögin voru sett hafi fyrirtækið hafist handa við að finna 

markað fyrir grásleppu en svo hafi komið í ljós að Kínverjar keyptu mikið magn af henni, svo 

grásleppan er vinsæl til neyslu í Kína.  

Annar viðmælandanna talaði um að helstu tegundir sem fyrirtækið sendi til Kína væri 

grásleppan. Hann sagði rannsakendum frá því að það væru smábátar á Íslandi sem ættu 

grásleppuna og dótturfélag fyrirtækisins framleiddi kavíar úr hrognunum en restin af fisknum 

væri seld í neyslu til Kína þar sem grásleppan þykir vera mjög góður fiskur. Hann bætti við 

að þetta væri mjög lítil tegund á heimsvísu þannig að þetta væri alveg nýtt fyrir fyrirtækið.  

 Helstu útflutningstegundir sem þriðji viðmælandi taldi upp voru grásleppa, makríll, 

lúða, loðna, þorskur, humar, rækja, lax og karfi. 

8.1.6. Þróun á kínverskum sjávarútvegi 

Allir viðmælendur voru sammála um að erfitt væri að sjá fyrir hvernig sjávarútvegurinn í 

Kína muni þróast. Það væru gríðarlega margar fiskvinnslur í Kína sem fengju ekki 

fjármögnun og væru að verða gjaldþrota svo það væri mikil samþjöppun á þeim markaði 

framundan. Þetta taldi einn viðmælandanna vera mjög jákvætt og sagði að landslagið muni 

verða skýrara. ,,Þá má segja að landslagið hafi breyst frá því að það sé erfitt að velja á milli 

1000 vinnslustöðva yfir í færri vinnslur þar sem eru stærri aðilar og auðvelt verður að greina 

hvaða aðilar skipta máli.” 

Annar viðmælandanna talaði um að byggðarþróunin væri þannig í Kína að 

verksmiðjurnar væru í útjarðri borganna en þyrftu núna að víkja fyrir nýjum byggingum. 

Hann talaði um að þróunin í verksmiðjunum færi batnandi þar sem starfsmenn sem kæmu 
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utan af landi væru í meira magni að koma til baka í vinnu eftir frí og leyfi þar sem áður fyrr 

þurfti að ráða inn marga nýja starfsmenn því þeir komu oft ekki til vinnu eftir að hafa farið 

heim til ættingja og vina. Einnig nefndi hann að bæði markaðurinn í Kína og millistéttin væri 

að stækka sem og kaupmáttur Kínverja að aukast. Hann bætti því við að öll tæknivæðingin í 

verksmiðjunum gæti valdið því að Kína gæti orðið samkeppnishæft aftur. Einnig talaði hann 

um að það væri svo margt sem gæti breyst, ef horft væri á vinnsluhliðina þá væri vinnuaflið 

að verða dýrara og einnig væri starfsemin sjálf mjög vatnskrefjandi. Því væri margt sem gæti 

orðið til þess að verksmiðjurnar flyttu og svo væri margt sem gæti orðið til þess að þær yrðu 

áfram. Hann talaði um að framtíðin gagnvart vinnslunni væri óskýr en hins vegar væru mun 

skýrari línur í markaðinum sjálfum. Hægt væri að gera ráð fyrir meira öryggi á markaðinum 

þar sem hann kallaði á meira magn og dýrari fisk vegna aukins kaupmátts.  

Þriðji viðmælandinn talaði um að þetta væri mjög spennandi neyslumarkaður og taldi 

hann vera vaxandi. Hins vegar sagði hann að mikið hefði fjarað undan vinnslu hlutanum þar 

sem þeir væru að kaupa heilan fisk og selja svo til Þýskalands, Bretlands og Ameríku. Hann 

sagði að laun í Kína væru að hækka og að starfsmenn í fiskverksmiðjunum hefðu tækifæri á 

því að færa sig yfir í hátækni iðnaðinn með þægilegra umhverfi í stað frumstæðra aðstæðna 

þar sem væri kalt eða blautt og bætti við að fiskvinnslurnar ættu í vandræðum með að halda í 

fólk. Hann talaði um að heimtur á starfsfólki, það er starfsfólk sem kæmi til baka eftir nýárs 

frí, væri mjög lítið eða um 60-70% og því þyrfti að ráða inn um 30-40% af nýju starfsfólki. 

Heimturnar í hátækni verksmiðjunum sagði hann að væru hins vegar allt aðrar og miklu 

hærri. 

8.1.7. Fríverslunarsamningurinn 

Aðspurðir að því hvort að fríverslunarsamingurinn hafi haft áhrif á viðskipti fyrirtækisins við 

Kína sagði einn viðmælandanna að samningurinn hefði ekki sparkað viðskiptum á hærra plan 

eða allavegana ekki fyrir fyrirtækið sjálft í fiskinum. Þó talaði hann um að það væri auðvitað 

gott að viðskiptavinir þeirra frá Kína slyppu við það að borga tolla á þeirra vörum og ættu 

þess vegna að kjósa þeirra vörur umfram aðrar. Viðmælandinn talaði um að væntingar þeirra 

eftir að fríveslunarsamningurinn tók gildi hefðu verið miklar. Hann bætti því við að Kínverjar 

væru mjög sértækir, eða að þeir veldu mikið hvað þeir gera og þeir hefðu þá ekkert endilega 

horft einungis á íslenskan fisk eftir að tollurinn fór af. Hann sagði fyrirtækið hefði í rauninni 

ofmetið stöðu sína í þessum tollalækkunum eða fríverslunarsamningi.  
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Annar viðmælandanna talaði um að fríverslunarsamningurinn hafi klárlega hjálpað til. Hann 

talaði um að um hefði verið að ræða mikla samkeppni og að hún fælist í verðinu og þar sem 

þeir gætu flutt inn ódýrara vegna fríverslunarsamningsins þá hjálpaði það mikið til. 

8.2. Niðurstöður megindlegrar rannsóknar 
Þýðið voru helstu íslensku sjávarútvegsfyrirtæki í viðskiptum við Kína og voru þau þrettán 

talsins. Þátttakendur könnunarinnar voru sjö talsins. Spurningalistinn sem rannsakendur 

lögðu fram var gerður til þess að svara rannsóknarspurningunum:  

 

• Hver er reynsla fyrirtækjanna í viðskiptum við Kína?  
 

• Hvert er þeirra inngönguform á markað?  
 

• Hverjar eru helstu hindranir í viðskiptum við Kína?  
 

Auk þess var skoðað hvenær fyrirtækið hóf útflutning til Kína , hvert væri umfangið í 

viðskiptum við Kína, hvort áætlað væri að auka viðskipti við Kína og hver helstu 

viðskiptalönd fyrirtækisins væru.  

  Þegar mynd 8 er skoðuð nánar sést að allir þátttakendur könnunarinnar eru með 

útflutning sem inngönguform á kínverskan markað. Ásamt útflutningi voru valmögleikar 

sérleyfi, leyfi samáhætta og alverkefni.  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

Mynd 9 sýnir hvenær fyrirtækið hóf útflutning á sjávarafurðum til Kína. Y-ásinn sýnir fjölda 

þátttakenda og x- ásinn sýnir valmöguleika en þeir voru 1990 eða fyrr, 1991-2000, 2001-

2007 og 2008-2016. Eins og sjá má þá var enginn þátttakandi sem hóf útflutning fyrir árið 

1990.  Flestir þátttakendur hófu útlfutning til Kína árin 1991-2000 og 2001-2007 eða sex 

100%	  

ÚtJlutningur	   SérleyJi	   LeyJi	   Samáhætta	   Alverkefni	  

Mynd 8. Hvert er ykkar inngönguform á erlendan markað? 
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þátttakendur talsins sem nemur 85,8% af heildar svörun þátttakenda. Það var einungis einn 

þátttakandi sem hóf útlfutning til Kína á árunum 2008-2016.  

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Þegar litið er á mynd 10 sjást hverjar helstu útflutningsafurðir þátttakendanna eru til Kína. 

Helsta útflutningsafurðin er grálúða þar sem sex þátttakendur völdu tegundina og þar á eftir 

kemur grásleppan þar sem hún var valin af fimm þátttakendum. Makríll var helsta 

útlfutningasfurð fjögurra þátttakenda, loðna þriggja og karfi tveggja. Einnig voru 

valmöguleikar á tegundum sjávarafurða þorskur, botnfiskur, rækja og annað, þar sem 

þátttakendur gátu skrifað aðrar tegundir. Enginn þátttakendanna valdi þó þessar tegundir og 

eru þær því ekki einar af helstu útflutningsafurðum fyrirtækjanna.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Á mynd 11 má sjá hvert umfang þátttakenda er í sjávarútveginum í Kína. Meirihluti 

þátttakendanna eða 71% eru með 50.000 tonn eða minna í viðskiptum við sjávarútveginn í 

Kína. Restin eða 29% eru með umfangið 300.000 tonn eða meira. Engin þátttakendanna eru 

0	  

1	  

2	  

3	  
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Mynd 9. Hvenær hóf fyrirtækið útflutning á sjávarafurðum til Kína? 
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Mynd 10. Hverjar eru helstu útflutningsafurðir ykkar til Kína? 
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með 50.000-1000.000 tonn, 100.000-200.000 tonn né 200.000-300.000 sem umfang í 

viðskiptum við sjávarútveginn í Kína. 

  

 

  

  

  

  

  

  

 

Mynd 12 sýnir hver reynsla þátttakenda er af sjávarútveginum í Kína. Valmöguleikarnir í 

spurningakönnuninni voru góð, sæmileg og slæm.  Enginn þátttakandanna taldi reynslu sína 

af viðskiptum við Kína vera slæma. Fimm þátttakendur töldu reynslu sína vera sæmilega eða 

71%. Hins vegar töldu tveir þátttakendur reynslu sína af viðskiptum við Kína vera góða.  

 

  

 

  

  

  

  

  

 

Á mynd 13 eru sýndar hvaða hindranir þátttakendur finna fyrir í viðskiptum við Kína. X-

ásinn sýnir tegundir hindrana og y-ásinn sýnir fjölda þátttakenda. Verð var sú hindrun sem 

var oftast valin og var hún valin af fjórum þátttakendum. Tungumál, flutningsleiðir og annað 

voru allar valdar tvisvar sinnum. Hins vegar voru hindranirnar fjarlægð og menningarmunur 

báðar valdar einu sinni af þátttakendum. Enginn þátttakendanna valdi tímamismun sem 

hindrun.  
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Mynd 11. Hvert er umfang ykkar í sjávarútveginum í Kína? 
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Mynd 12. Hver er reynsla ykkar af sjávarútveginum í Kína? 
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Þátttakendur voru flestir með áætlun um að auka útflutning á sjávarafurðum til Kína eða 86% 

eins og sjá má á mynd 14. Enginn þátttakendanna svaraði því að þeir vissu ekki hvort þeir 

ætluðu að auka útflutning á sjávarafurðum til Kína. Hins vegar sögðust 14% þátttakenda ekki 

ætla að auka útflutning á sjávarafurðum til Kína.   

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mynd 15 sýnir hvort áhrif fríverslunarsamningsins við Kína séu góð, engin eða slæm að mati 

þátttakenda. Flestir þátttakendanna eða 71%, svöruðu því að fríverslunarsamningurinn við 

Kína hafi haft góð áhrif á viðskipti þeirra við Kína. Restin af þátttakendunum eða 29% sögðu  

hins vegar að fríverslunarsamningurinn hafi ekki haft nein áhirf á viðskipti þeirra við Kína. 

Enginn þátttakanna taldi fríverslunarsamninginn hafa valdið slæmum áhrifum á viðskipti 

þeirra við Kína.  
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Mynd 13. Hverjar eru helstu hindranir ykkar í viðskiptum við Kína? 
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Mynd 14. Er fyrirtækið með áætlun um að auka útflutning á sjávarafurðum til Kína? 
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Þegar mynd 16 er skoðuð nánar má sjá helstu viðskiptalönd þátttakenda. X-ásinn sýnir löndin 

og y-ásinn sýnir fjölda þátttakenda. Fimm þátttakendur völdu annað sem helsta viðskiptaland. 

Ítalía og Bretland voru bæði valin af þremur þátttakendum sem helsta viðskiptaland. 

Bandaríkin, Frakkland, Kína, Noregur, Portúgal og Þýskaland vöru öll einungis fyrir valinu 

einu sinni. Einnig voru nokkur lönd sem voru aldrei valin af þátttakendum og því ekki helstu 

viðskiptalönd þeirra en þau voru Belgía, Danmörk, Finnland, Færeyjar, Kanada, Pólland, 

Rússland, Svíþjóð og Tæland. 
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Mynd 15. Hefur fríverslunarsamningurinn við Kína haft góð, engin eða slæm áhrif á viðskipti ykkar við Kína? 
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Mynd 16. Hver eru þrjú helstu viðskiptalönd fyrirtækisins? 
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9. Umræða 
Í þessum kafla verður rannsóknarspurningunum svarað og niðurstöður ræddar. Fyrst verða 

þemu úr eigindlegri rannsókn tekin fyrir og þar á eftir munu rannsakenndur vera með 

umfjöllun um helstu niðurstöður úr megindlegu rannsókninni. 

Viðmælendur eigindlegu rannsóknarinnar voru spurðir að því hvert þeirra 

inngönguform væri á kínverskan markað. Allir viðmælendurnir voru með beinan útflutning 

sem inngönguform. Samkvæmt Hill fylgir útflutningi lítil áhætta og skuldbinding og gæti það 

verið ástæða þess að útflutningur er valinn sem inngönguform þar sem viðmælendur töluðu 

meðal annars um að erfitt væri að byggja upp tengsl við Kínverja. Einnig töluðu þeir um að 

Kínverjar gætu verið erfiðir í samskiptum og því þyrftu þeir að fara varlega í öllum 

samskiptum við Kínverja. 

  Aðspurðir að því hver reynsla þeirra af sjávarútveginum í Kína væri var einungis einn 

aðili sem svaraði þeirri spurningu beint. Sá aðili taldi reynsluna almennt séð jákvæða þrátt 

fyrir stóran markað og miklar sveiflur. Hinir viðmælendurnir svöruðu spurningunni fremur 

óbeint og töluðu meira í kringum hana. Þeir sögðu að þessi markaður væri öðruvísi en aðrir 

markaðir og mjög sveiflukenndur. Svörin frá viðmælendunum gefa rannsakendum þá 

vísbendingu að reynsla þeirra hafi hvorki verið góð né slæm. Viðmælendurnir hafa 

augljóslega þurft að ganga í gegnum ýmsar breytingar og sveiflur á þessum gífurlega stóra 

markaði og erfitt er fyrir þá að spá fyrir um framtíðina. Þegar á heildina er litið má sjá að 

fyrirtækin þurfa að huga að nærgætni í viðskiptum sínum við Kínverja. Kínverjar eru með 

sérstakar viðskiptavenjur og fara frekar eftir hefðum heldur en lögum. Í viðtölunum kom 

einnig í ljós að Kínverjar eiga það til að vera frekir í samskiptum og að erfitt væri fyrir 

fyrirtæki að finna réttu samstarfsélagana vegna þess að þeir ættu til með að segja eitt en gera 

annað. 

  Þegar helstu hindranir viðmælenda eru teknar saman má sjá að þær eru eftirfarandi: 

• Finna réttu viðskiptavini og samstarfsaðila 

• Menningarmunur 

• Tímamismunur 

Talað var um menningarmuninn í því samhengi að Kínverjar gætu átt það til að yfirgefa 

viðskiptavini sína á síðustu stundu. Ekki er þó hægt að alhæfa þessa háttsemi yfir á alla 

Kínverja. Tímamismunurinn er einnig ákveðin hindrun þar sem fyrirtækin hafa lítinn ramma 

til þess að stunda viðskipti. Samkvæmt viðmælendum þá tala flestir í þessum geira ensku. 

Annar viðmælandanna kunni kínversku og sagðist einungis nota kínverskuna sem 
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kurteisishjal. Það kom rannsakendum á óvart að tunglumálið væri ekki mikil hindrun hjá 

viðmælendum þar sem það kom meðal annars upp í viðtölunum að kínverska væri flókin og 

það gæti reynst erfitt að leysa vandamál og uppákomur á kínversku þegar einstaklingar eru 

með litla sem enga kunnáttu á tungumálinu.  

Erfitt er að sjá fyrir hvernig sjávarútvegurinn í Kína þróast. Ein jákvæð þróun er þó að 

eiga sér stað sem mun draga úr hindrunum á kínverksum markaði. Þróunin er sú að margar 

vinnslur í Kína eru að verða gjaldþrota og því er mikil samþjöppun að eiga sér stað á þeim 

markaði. Með þessari þróun munu fyrirtæki geta greint betur hvaða aðilar skipta máli. Það 

sem kom einnig út úr viðtölunum var að framtíðin gagnvart vinnslunni væri óskýr en mun 

skýrari línur væru í markaðinum sjálfum. Viðmælendur töluðu meðal annars um að hægt væri 

að gera ráð fyrir öryggi á markaðinum þar sem kaupmátturinn væri að aukast og því myndu 

neytendur óska eftir dýrari fiski. Þessi þróun á markaðinum samræmist því sem að Jessie 

útskýrir, en hún segir að miðstéttin og kaupmáttur í Kína fari vaxandi. Aðstæður og þróun á 

markaðinum benda því til þess að neyslumarkaðurinn í Kína bjóði upp á ýmis tækifæri fyrir 

íslensk sjávarútvegsfyrirtæki. 

Þegar kemur að fríverslunarsamningnum sem tekinn var í gildi þann 1. júlí 2014 

fannst rannsakendum áhugavert að heyra að ósamræmi var í svörun viðmælenda. Einn 

viðmælandanna talaði um að fríverslunarsamningurinn hefði ekki sparkað viðskiptunum á 

hærra plan en annar viðmælendanna sagði að fríverslunarsamningurinn hafi klárlega hjálpað 

til. Rannsakendur hefðu haldið að fríverslunarsamningurinn hefði verið jákvæður fyrir 

viðskipti beggja viðmælenda. Þó voru viðmælendur sammála um að það væri alltaf jákvætt 

að geta flutt út ódýrari vöru þar sem viðskiptavinir frá Kína slyppu við að borga tolla. Hér 

hefðu rannsakendur viljað sjá breytingu frá árunum 2014 til 2016 á útflutningi á 

sjávarafurðum frá Íslandi til Kína. Nýjustu tölur Hagstofunnar voru frá árinu 2014 og því geta 

rannsakendur ekki gert sér grein fyrir raunverulegum áhrifum á útflutningi á sjávarafurðum 

frá Íslandi til Kína eftir að fríverslunarsamningurinn var tekinn í gildi. Rannsakendur hefðu 

viljað sjá aukningu á útflutningi sjávarafurða til Kína eftir að fríverslunarsamningurinn var 

tekinn í gildi.  

  Þátttakendur megindlegu rannsóknarinnar voru sjö af þrettán einstaklingum úr 

mismunandi fyrirtækjum. Allir þátttakendurnir voru með útflutning sem inngönguform á 

markað og eru það sömu niðurstöður úr eigindlegu rannsókninni. Helsta útflutningsafurð 

þátttakenda er grálúða og þar á eftir grásleppa, makríll, loðna og að lokum karfi. Það sem 

kemur rannsakendum á óvart er að vöruúrval fiskafurða sem er flutt út til Kína er takmarkað, 

þar sem íslenskar afurðir eru þekktar fyrir heilnæmi og gæði (Atvinnuvegaráðuneytið, 2001). 



	  

 

40	  

Fyrirtæki gætu nýtt sér þetta orðspor og boðið upp á meira úrval á kínverskum markaði. 

Einnig eru mikil tækifæri fyrir íslensk sjávarútvegsfyrirtæki á kínverskum neytendamarkaði 

þar sem fólksfjöldi er í kringum í 1,3 milljarður manns og borða Kínverjar allskyns fiskmeti 

(Jessie Ng, 2015). 

Grásleppan var helsta útflutningsafurð fimm af sjö þátttakendum í megindlegu rannsókninni. 

Hérna hefðu rannsakendur haldið að allir þátttakendur hefðu valið grásleppuna sem eina 

helstu útflutningsafurðina þar sem kom í ljós að neytendum í Kína þykir hún mjög góð eftir 

að lögin vöru sett um grásleppuna.  

 Þegar kemur að umfangi útflutnings sjávarafurða til Kína þá eru tvö fyrirtæki með 

mikið magn sem nemur 300.000 tonnum eða meira. Þessar niðurstöður gefa til kynna að 

fyrirtækin eru líklegri til þess að skapa meiri markaðshlutdeild og ná forskoti á markaði. 

Minna umfang á markað þýðir minni áhætta og auðveldar það fyrirtækjum að fara út af 

markaði þar sem minni skuldbinding á sér stað (Hill, 2009). Hin fimm fyrirtækin eru að flytja 

út 50.000 tonn eða minna til Kína og draga rannsakendur þá ályktun að þau séu að leitast eftir 

minni skuldbindingu eða þá að þau séu ekki að nýta öll tækifæri á markaði (Hill, 2009). 

Reynsla fyrirtækjanna í viðskiptum við Kína var í takt við eigindlegu rannsóknina. Meirihluti 

fyrirtækjanna hafði sæmilega reynslu af viðskiptum við Kína og minnihluti góða reynslu. 

Eigindlega rannsóknin gaf ekki til kynna að um slæma reynslu væri að ræða þegar 

viðmælendur voru spurðir og það á einnig við um í megindlegu rannsókninni. Helstu 

hindranir úr megindlegu rannsókninni var verð, flutningsleiðir, tungumál, mennigarmunur og 

fjarlægð. Rannsakendur bjuggust ekki við þessari niðurstöðu þar sem 

fríverslunarsamningurinn var tekinn í gildi árið 2014 og hefur slíkur samningur áhrif á verð 

milli landanna. Eðlilegt er þó að flutningsleiðir séu ein af hindrunum íslenskra fyrirtækja í 

viðskiptum við Kína vegna mikillar fjarlægðar á milli landanna tveggja. Einnig kom í ljós að 

tungumál væri hindrun sem er öfugt við það sem að viðmælendur sögðu í eigindlegu 

rannsókninni. Þessar niðurstöður komu rannsakendum ekki á óvart, þar sem Ísland og Kína 

eru ólíkir menningarheimar. Því gerðu rannsakendur ráð fyrir ýmsum hindrunum þegar 

kemur að viðskiptum milli landanna.  

 Öll fyrirtækin nema eitt voru með áætlun um að auka útflutning á sjávarafurðum til 

Kína. Aðeins eitt fyrirtæki hafði enga áætlun um að auka útflutning til Kína. Rannsakendur 

telja það einknennilegt að vera ekki með neina áætlun um aukningu þar sem um mikil 

tækifæri og síhækkandi eftirspurn eftir fiskafurðum er að eiga sér stað í Kína (Hongzhou, 

2015). Þar sem markaðsaðstæður eru að breytast og tæknistýring að aukast er vert að taka 

fram að hugsanlega er áætlun um aukningu til staðar á útflutningi til Kína sem ekki hefur 
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komið til umræðu. Kína er ekki lengur ódýrasta framleiðslulandið en er hins vegar mjög 

áhugavert land til þess að selja vörur í þar sem neyslan er að aukast. Stór fyrirtæki gætu því 

aukið útflutning í formi samstarfs eða samáhættu. 

 Fríverslunarsamningurinn hafði jákvæð áhirf á fimm fyrirtæki og engin áhrif á hin 

tvö. Þetta endurspeglar mat viðmælanda þar sem bæði kom í ljós að fríverslunarsamingurinn 

hafi haft góð og engin áhrif. Rannsakendur álykta þó að á endanum muni 

fríverslunarsamningurinn hafa góð áhrif á öll fyrirtæki með útflutning til Kína þar sem 

samningurinn inniheldur einungis jákvæða þætti.  

9.1. Tækifæri fyrir íslensk sjávarútvegsfyrirtæki í Kína 
Rannsakendur telja að það séu ýmis tækifæri fyrir íslensk sjávarútvegsfyrirtæki í viðskiptum 

við Kína og kínversk fyrirtæki. Eins og áður kom fram í megindlegu rannsókninni voru flest 

fyrirtæki með áætlun um að auka útflutning á sjávarafurðum til Kína.  

Markaðurinn í Kína er búinn að ganga í gegnum tímabil þar sem ákveðnar breytingar hafa átt 

sér stað í vinnslunni þar sem launakostnaður hefur hækkað (Villegas, e.d.). Kína er að verða 

áhugaverður markaður vegna aukinnar tækniþekkingar sem gerir landið aftur 

samkeppnishæft. Tækifærin fyrir íslensk sjávarútvegsfyrirtæki gætu legið í auknum 

fjárfestingum meðal annars með samáhættu eða með beinni fjárfestingu í tæknilegum 

vinnslum í Kína. Með samáhættu deila fyrirtækin kostnaði og áhættu sem fylgir því að fara 

inn á nýjan markað með staðbundnum samstarfsaðilum og öðlast þannig aukna þekkingu á 

samkeppnisaðstæðum, menningu, tungumáli, stjórnmálakerfum og viðskiptakerfum á erlenda 

markaðnum. Bein fjárfesting gefur fyrirtækjum kost á að ná langtíma alþjóðlegum 

markmiðum sínum með því að hafa fulla stjórn á fjárfestingum sínum þar sem auðveldara er 

að aðlaga vörur sínar og þjónustu að staðbundnu umhverfi  (Hill, 2009). Fiskneysla í Kína fer 

hækkandi og því telja rannsakendur það mikilvægt fyrir íslensk sjávarútvegsfyrirtæki að 

aðlaga vörur sínar að kínverskum markaði þar sem Kínverjar eru opnari fyrir fleiri 

fiskafurðum en flestar þjóðir og eru með ákveðnar kröfur um hvernig þeir vilja hafa fiskinn 

sinn (Jessie). Fyritæki geta einnig tryggt sér kostnaðarhagkvæmni með beinni fjárfestingu í 

gegnum aðgang að ódýru vinnuafli eða hráefni, ódýrari flutningskosntað og stjórnvöld (Hill, 

2009). 

Einnig telja rannsakendur að lögin sem sett voru af þáverandi sjávarútvegsráðherra, 

um að hirða verði grásleppuna eftir að hrognunum er landað, hafi verið ákveðið tækifæri fyrir 

íslensk sjávarútvegsfyrirtæki. Eftir að lögin voru sett fóru íslensk sjávarútvegsfyrirtæki í 

mikla vinnu við það að finna markað fyrir grásleppuna. Að lokum fannst markaður og kom í 
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ljós að grásleppan er vinsæl til neyslu í Kína þar sem fiskurinn þykir mjög góður. Hér hefur 

fyrirtækjum gefist það tækifæri að nýta auðlindir Íslands sem áður fyrr voru ekki nýttar með 

tilliti til útflutnings og eru með því að auka hagnað sinn.  

Eins og áður hefur komið fram þá hefur fríverslunarsamningurinn haft bæði góð og 

engin áhrif á viðskipti íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja við Kína. Rannsakendur hefðu viljað 

sjá meiri aukningu í útflutningi eftir að fríverslunarsamningurinn var tekinn í gildi árið 2013.  

Hins vegar telja rannsakendur að fríverlsunarsamningurinn bjóði upp á mikil tækifæri í 

framtíðinni fyrir báða aðila. Hægt væri að auka samstarf milli beggja landa þar sem 

fríverslunarsamningurinn fellur niður tolla af helstu útflutningsvörum milli landanna 

(„Fríverslunarsamningur milli Íslands og Kína | Fríverslun við Kína“, e.d.). 
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10. Lokaorð 
Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar var að kanna reynslu íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja af 

viðskiptum við Kína. Einnig voru kannaðar helstu hindranir og inngönguleiðir á markað.  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru einungis til þess að fá yfirsýn og gefa ekki tilefni til 

alhæfingar. 

  Niðurstaða rannsóknarspurningarinnar sýnir að reynsla íslenskra 

sjávarútvegsfyrirtækja af viðskiptum við Kína er sæmileg, það er hvorki góð né slæm. 

Niðurstöður sýna að meirihluti þátttakenda sögðu reynslu þeirra af viðskiptum við Kína vera 

sæmilega. Enginn þátttakendanna í rannsókninni hefur haft slæma reynslu af viðskiptum við 

Kína. Einnig kom í ljós að minnihluti þátttakendanna höfðu góða reynslu af viðskiptum við 

Kína. Eins og áður kom í ljós, þá þurfa þátttakendur að huga að nærgætni í viðskiptum við 

Kínverja. Einnig hafa þeir gengið í gegnum sveiflukenndar markaðsaðstæður og erfitt er að 

finna réttu samstarfsaðilana. Þrátt fyrir þessi atriði fundu rannsakendur fyrir jákvæðni 

þátttakenda í garð viðskipta við Kína.  

  Niðurstaða undirspurningarinnar sýnir að helstu hindranir íslenskra 

sjávarútvegsfyrirtækja í viðskiptum við Kína eru að finna réttu viðskiptavini og 

samstarfsaðila, tímamismunur, verð, tungumál, flutningsleiðir og menningarmunur.  

  Einnig kom í ljós að öll fyrirtækin sem tóku þátt í rannsókninni voru með útflutning 

sem inngönguform á kínverskan markað.   

  Á undanförnum mánuðum hafa rannsakendur tekið eftir auknum tækifærum sem geta 

nýst íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum af viðskiptum við Kína sem tengjast meðal annars 

fríverslunarsamningnum, útflutningi á grásleppu, aukinni tækniþróun á kínverskum markaði 

og vaxandi neyslumarkaði í Kína.  

 

 

 

 

 



	  

 

44	  

Heimildaskrá 

Agricultural Outlook 2013-2022, Highlights. (2013). Berlin: OECD - FAO. Sótt 13. mars 

2016 af http://www.oecd.org/berlin/OECD-

FAO%20Highlights_FINAL_with_Covers%20(3).pdf 

Atvinnuvegaráðuneytið. (2001). Skýrsla nefndar um framtíðarmöguleika fiskvinnslunnar. 

Reykjavík: Sjávarútvegsráðuneytið. Sótt 3. febrúar 2016 af 

https://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Skyrslur/fiskvskyrsla.pdf 

De Silva. (2011). Value chain of Fish and Fishery products: Origin, Functions and 

Application in Developed and Developing country markets. Food and Agriculture 

Organization. Sótt 18. apríl 2016 af 

www.fao.org/fileadmin/user_upload/fisheries/docs/VALUE_CHAIN-report1.doc 

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2016a). [Total fisheries capture 

for China 2007-2014 [tafla]. Sótt 20. apríl 2016 af http://fao.org 

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2016b). [Total Aquaculture in 

China 2007-2014 [tafla]. Sótt 20. mars 2016 af http://fao.org 

Fríverslunarsamningur Íslands og Kína undirritaður. (2013, 15. apríl). Utanríkisráðuneyti.is. 

Sótt 13. mars 2016 af https://www.utanrikisraduneyti.is/frettir/nr/7654 

Fríverslunarsamningur milli Íslands og Kína | Fríverslun við Kína. (e.d.). Utanríkisráðuneyti. 

Sótt 4. maí 2016 af https://www.utanrikisraduneyti.is/samningar/friverslun-vid-kina/ 

Fríverslunarsamningur við Kína tekur gildi. (e.d.). mbl.is. Sótt 30. mars 2016 af 

http://www.mbl.is/vidskipti/frettir/2014/07/01/friverslunarsamningur_vid_kina_tekur

_gildi/ 

Hagstofa Íslands. (2016). Útflutningur sjávarafurða frá Íslandi til Kína 2004-2014 [tafla]. 

Sótt 20. apríl 2016 af http://hagstofa.is 



	  

 

45	  

Haukur Freyr Gylfason. (2013). Aðferðafræði - Eigindlegar og megindlegar aðferðir k. 5 

[PowerPoint glærur]. Sótt 20. apríl 2016 af https://myschool.ru.is/myschool/ 

Hill, C. W. L. (2009). International business: competing in the global marketplace (7th ed.). 

Boston: McGraw-Hill/Irwin. 

Hongzhou, Z. (2015). China’s Fishing Industry: Current Status, Government Policies, and 

Future Prospects - China-Fishing-Industry.pdf. Í China as a “Maritime Power”. Flutt 

á China’s Fishing Industry:   Current Status, Government Policies, and Future 

Prospects, Arlington, Virginia: CNA Conference Facility. Sótt 1. mars 2016 af 

https://www.cna.org/cna_files/pdf/China-Fishing-Industry.pdf 

Jessie Ng. (2015). Presentation at the Groundfish Forum Conference 2015. Í Groundfish 

Forum. South Africa: Pacific Andes. 

Kotler, P. og Keller, K. L. (2012). Marketing management (14. ed., global ed.). Harlow: 

Pearson Education. 

Mallory, T. G. (2013). China’s distant water fishing industry: Evolving policies and 

implications. Marine Policy, 38, 99–108. doi:10.1016/j.marpol.2012.05.024 

Mallory, T. G. og Hopkins, J. (2012). China as a Distant Water Fishing Nation. Dirksen 

Senate Office Building. Sótt 12. mars 2016 af 

http://africafisheries.com/images/c/ca/12_1_26_mallory_testimony.pdf 

Porter, M. E. (1996). The competitive advantage of nations (Reprinted.). Houndmills: 

Macmillan. 

Utanríkisráðuneytið. (2013, apríl). Upplýsingar um fríverslunarsamning Íslands og Kína. 

utanrikisraduneytid.is. Sótt 20. apríl 2016 af 

https://www.utanrikisraduneyti.is/media/fta-kina/FTA-Kina-i-

hnotskurn_14042013_Final.pdf 



	  

 

46	  

Villegas, A. (e.d.). Growth rate of EU double frozen whitefish imports from China almost at 

standstill. Undercurrent News. Sótt 2. maí 2016 af 

https://www.undercurrentnews.com/2015/01/21/growth-rate-of-eu-double-frozen-

whitefish-imports-from-china-almost-at-standstill/ 

Þorbjörn Þórðarson. (e.d.). Vísir - Útflutningur til Kína dróst saman þrátt fyrir fríverslun. 

visir.is. Sótt 8. maí 2016 af http://www.visir.is/utflutningur-til-kina-drost-saman-

thratt-fyrir-friverslun/article/2015150209679 

Þorgeir Pálsson. (2007). Is the Dragon still asleep? Sótt 10. maí 2016 af 

https://outlook.office.com 

 

 



	  

 

47	  

Viðauki 

Viðauki I 
	  
Reynsla íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja í viðskiptum við Kína 
 
Kæri þátttakandi. Þessi könnun er gerð af Eddu Björk Bolladóttur og Elínborgu 
Friðriksdóttur, nemendum í viðskiptafræði í Háskólanum í Reykjavík. Könnunin er hluti af 
B.Sc. lokaverkefni þar sem Þorgeir Pálsson er leiðbeinandi okkar.  
  
Tekið skal fram að ekki er hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda og er fyllsta trúnaðar 
gætt. Könnunin samanstendur af 9 spurningum. 
  
Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna, 
Edda Björk Bolladóttir (eddab13@ru.is) og Elínborg Friðriksdóttir (elinborg13@ru.is) 
 
1. Hvert er ykkar inngönguform á erlendan markað?  
Vinsamlegast merktu við allt sem við á 
 
☐ Útflurningur (e. Export) 

☐ Sérleyfi (e. Frenchise) 

☐ Leyfi/Umboð (e. Licence) 

☐ Samáhætta (e. Joint venture) 

☐ Alverkefni (e. Turnkey project) 

2. Hvenær hóf fyrirtækið útflutning á sjávarafurðum til Kína? 
 
☐ 1990 eða fyrr 

☐ 1991-2000 

☐ 2001-2007 

☐ 2008-2016 

3. Hverjar eru helstu útflutningsafurðir ykkar til Kína? 
Vinsamlegast merktu við allt sem við á 
 
☐ Makríll 

☐ Þorskur 

☐ Grásleppa 

☐ Loðna 

☐ Grálúða 

☐ Botnfiskur 

☐ Karfi 
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☐ Rækja 

☐ Annað: ____________ 

4. Hvert er umfang ykkar í sjávarútveginum í Kína? 
 
☐ 50.000 tonn eða minna 

☐ 50.000 – 100.000 tonn 

☐  100.000 – 200.000 tonn 

☐  200.000 – 300.000 tonn 

☐ 300.000 tonn eða meira 

5. Hver er reynsla ykkar af sjávarútveginum í Kína? 
 
☐ Góð 

☐ Sæmileg 

☐ slæm 

6. Hverjar eru helstu hindranir ykkar í viðskiptum við Kína? 
Vinsamlegast merktu við allt sem við á 
 
☐ Menningarmunur 

☐ Tímamismunur 

☐ Tungumál 

☐ Fjarlægð 

☐ Verð 

☐ Flutningsleiðir 

☐ Annað: ____________ 

7. Er fyrirtækið með áætlun að auka útflutning á sjávarafurðum til Kína? 
 
☐ Já 

☐ Veit ekki  

☐ Nei 

8. Hefur fríverslunarsamningurinn við Kína haft góð, engin eða slæm áhirf á viðskipti 

ykkar við Kína?  

 
☐ Góð 

☐ Engin 

☐ Slæm 
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9. Hver eru þrjú helstu viðskiptalönd fyrirtækisins?  
 
☐ Bandaríkin 

☐ Bretland 

☐ Belgía 

☐ Danmörk 

☐ Finnland 

☐ Frakkland 

☐ Færeyjar 

☐ Ítalía 

☐ Japan 

☐ Kanada 

☐ Kína 

☐ Noregur 

☐ Portúgal 

☐ Pólland 

☐ Rússland 

☐ Svíðþjóð 

☐ Tæland 

☐ Þýskaland 

☐ Annað: ____________ 

 


