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Útdráttur
Eftir að Kína opnaði landið fyrir erlendum fjárfestingum árið 1978 hafa mörg vestræn fyrirtæki
haldið inn á þennan risamarkað. Á meðal þeirra eru nokkur íslensk fyrirtæki, sem þrátt fyrir
menningarmun og byrjunarörðugleika, virðast vera að ná þar fótfestu. Rannsóknin byggir á
eigindlegum viðtölum við íslenska stjórnendur fyrirtækja í viðskiptum í Kína og leitast við að svara
rannsóknarspurningunni: „Hver er upplifun og reynsla íslenskra stjórnenda af viðskiptum í Kína?”
Fræðileg viðmið rannsóknar byggja á rannsóknum á kínverskri menningu og viðskiptaumhverfi.
Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að Konfúsísk gildi, svo sem mikilvægi sambanda, virðing
fyrir stigveldi, ágreiningsfælni og áhersla á heiður og orðspor séu enn áberandi í Kína, þrátt fyrir
síbreytilegt umhverfi vegna mikils hagvaxtar og hraðrar nútímavæðingar. Þó megi ekki gleyma því
að viðskipti eru auðvitað alltaf viðskipti. Niðurstöðurnar benda einnig til að helsta vandamálið fyrir
ókunnuga, við að koma inn í kínverskt viðskiptaumhverfi, sé tortryggni gagnvart ókunnugum og
skilningsskortur beggja á menningu hvors annars. Auk þess kom fram öðruvísi nálgun til
samningagerðar, mikilvægi gæðaeftirlits við framleiðslu og skortur starfsmanna á frumkvæði og
vilja til að axla ábyrgð. Vert er að hafa í huga að ómögulegt er að alhæfa nokkuð um svona stórt
og fjölbreytt land, sérstaklega í ljósi þeirra hröðu breytinga sem þar eru að eiga sér stað.
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Inngangur

Þessi ritgerð byggir á eigindlegri rannsókn, sem leitast við að svara rannsóknarspurningunni:

Hver er upplifun og reynsla íslenskra stjórnenda af viðskiptum í Kína?
Rannsóknin fór fram með sextán viðtölum við sautján íslenska stjórnendur, sextán fyrirtækja í
viðskiptum við Kína. Rannsóknin leitaðist sérstaklega við að skoða hvernig hefðbundin kínversk
menning hefði áhrif á viðskiptaumhverfið. Niðurstöður rannsóknarinnar voru bornar saman við
fyrirliggjandi rannsóknir á sviði menningar og viðskiptahátta.
Þetta viðfangsefni var aðallega valið af tveimur ástæðum. Í fyrsta lagi vegna bakgrunns
rannsakanda, sem útskrifaðist með BA í Austur-Asíufræði, með sérstakri áherslu á Kína, árið 2011.
Námið fól meðal annars í sér, eins árs skiptinám við Háskólann í Ningbo. Vera rannsakanda í Kína,
vakti frekari áhuga hans á kínverskri menningu og samfélagi og þeim miklu breytingum sem þar
eru að eiga sér stað. Í öðru lagi, finnst rannsakanda Kína mjög spennandi viðskiptaumhverfi. Kína
er efnahagslegt undur, en í rúm þrjátíu ár hefur árlegur hagvöxtur verið yfir 9% að meðaltali. Frá
því þeir opnuðu landið fyrir erlendri fjárfestingu árið 1978 hafa stórkostlegar breytingar átt sér
stað þar sem landið hefur færst frá stöðnuðum áætlunarbúskap yfir í kraftmikinn „markaðshyggju
sósíalisma”. Vegna þess hve ólík kínversk menning er íslenskri og hve mörgum íslenskum
fyrirtækjum hefur tekist að hasla sér völl í Kína, var rannsakandi mjög forvitinn um hvernig
Íslendingum hefði gengið að ná fótfestu í Kína. Því kom fátt annað til greina sem viðfangsefni í MS
ritgerð í viðskiptafræði en að samtvinna menntun rannsakanda og kanna upplifun og reynslu
íslenskra stjórnenda af viðskiptum í Kína.
Með rannsókninni er leitast við kanna hvaða áhrif hefðbundin kínversk menning og Konfúsísk gildi
hafa á viðskiptaumhverfið. Meðal Konfúsískra gilda eru mikilvægi sambanda, virðing fyrir stigveldi,
ágreiningsfælni og áhersla á heiður og orðspor. Einnig leitast rannsóknin við að kanna hver helstu
vandamál eru fyrir ókunnuga við að koma inn í kínverskt viðskiptaumhverfi. Auk þess er fjallað um
upplifun viðmælenda af samningagerð, birgjum og starfsmannahaldi. Vert er þó að hafa í huga að
ekki er hægt að alhæfa um svo stórt og fjölbreytt land sem Kína, sérstaklega í ljósi þeirra hröðu
breytinga sem þar eru að eiga sér stað.
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Rannsóknarferlið hefur verið mjög fróðlegt, áhugavert og gefandi og er það von rannsakanda að
niðurstöður rannsóknarinnar auki skilning á kínverskri menningu og geti nýst þeim sem hyggjast
hefja viðskipti við Kína.
Ritgerðin er byggð upp á eftirfarandi hátt. Í öðrum kafla er fjallað um fræðileg viðmið
rannsóknarinnar. Fjallað er um menningu almennt, hefðbundna kínverska menningu, áhrif
Konfúsisma og áhrif nútímavæðingar. Einnig er kínversku viðskiptaumhverfi lýst út frá „guanxi”,
heiðri og orðspori, samningagerð, birgjum og starfsmönnum. Þriðji kafli er aðferðafræðikafli sem
lýsir rannsóknaraðferð og framkvæmd rannsóknar. Í fjórða kafla eru niðurstöður rannsóknar
kynntar og settar í samhengi við fræðileg viðmið annars kafla. Fimmti og síðasti kaflinn er
umræðukafli sem dregur saman niðurstöður rannsóknarinnar, svarar rannsóknarspurningunni og
gefur góð ráð til þeirra sem hyggja á viðskipti við Kína.

2

2

Fræðilegt yfirlit

Fræðileg viðmið rannsóknar byggja á rannsóknum á kínverskri menningu og viðskiptaumhverfi.

2.1 Menning
Ein leið til þess að skilgreina menningu er að hún sé samfélagi það sem minnið er manninum.
Menning felur í sér reynsluna af því sem hefur virkað áður (Triandis, 2001). Menning hefur áhrif á
athafnir fólks sem nýtir gildi sín til þess að leiðbeina vali sínu og réttlæta athafnir sínar (Schwarts
og Sagiv, 1995). Hofstede (2001) skilgreinir menningu sem heildar andlega forritun hugans sem
aðgreinir einn hóp eða flokk fólks hvert frá öðru. Hofstede hefur líkt menningu við lauk þar sem
menningu er skipt í fjögur stig: tákn, hetjur, helgisiði og gildi, sem hvert um sig táknar eitt lag
lauksins. Til þess að skilja menningu þarf að komast að kjarna lauksins sem felur í sér grunn
ályktanir, gildi og skoðanir sem stýra mannlegri hegðun (Hofstede, 2001). Gildi snúast um hvað sé
rétt og hvað sé rangt, hvað sé siðlegt og ósiðlegt, hvað sé skynsamlegt og óskynsamlegt.
Menningarleg gildi eru mismunandi milli þjóðfélaga en Hofstede telur þau óvenjulega stöðug
innan þjóðfélags (Hofstede, 2007).
Hofstede flokkar menningu eftir fimm menningarvíddum. Fyrstu fjórar menningarvíddir Hofstede
eru; valdafjarlægð, einstaklingshyggja/heildarhyggja, kvenlæg/karllæg gildi og óvissufælni. Fimmta
menningarvídd Hofstede er Konfúsískur kraftur eða langtímahugsun. Langtímahugsun byggir á
seiglu, þrautseigju, stigveldi sambanda, sparsemi og blygðunarkennd á meðan skammtímahugsun
byggir á persónulegum stöðugleika, verndun heiðurs og orðspors, virðingu fyrir hefðum og
endurgjald greiða og gjafa. Fimmta menningarvídd Hofstede er ólík fyrstu fjórum
menningarvíddunum að því leyti að allar hinar víddirnar bjóða upp á andstæða möguleika
(Hofstede, 2001). Hvað Kínverja varðar eru gildin á sitthvorum enda langtímaskammtímamenningarvíddarinnar ekki andstæð heldur mjög tengd (Fang, 2006a).
Árum saman hefur þjóðmenning aðallega verið greind og lýst sem „annað hvort eða”. Með öðrum
orðum látin sveiflast milli tveggja andstæðra póla. Fang (2006a) telur þessa tegund greiningu
endurspegla kyrrstætt og staðnað viðhorf til menningar. Menning er að sjálfsögðu ekki stöðug eða
kyrrstæð þar sem öll þjóðfélög verða fyrir áhrifum nútímavæðingar (Leung, 2008). Þó hefðbundin
„annað hvort eða” greining geti verið gagnleg til þess að bera saman ólíka menningu veltir Fang
fyrir sér hversu vel hún eigi við í nútíma alþjóðlegu umhverfi þar sem eðli þjóðmenningar er að
3

vera „bæði og” (Fang, 2006a). Með öðrum orðum þó þjóðmenning sé talin vera nálægt einum pól
til dæmis kvenlægum gildum þá útilokar það ekki andstæðu sína karllæg gildi. Þjóðmenning hefur
getu til að vera bæði (Fang, 2006a).
Yin og yang er Taoískt heimspekilegt hugtak yfir tvíhyggju, alheimstákn upprunalegrar einingu og
samhljóms. Yin og yang eru ekki tvö andstæð öfl heldur hliðstæða hvors annars í öllu (Fang,
2006b). Merki yin og yang er hringur sem er jafnt skipt með
bogalínu sem myndar hvítan og svartan flöt, sjá (mynd 2-1). Hið
svarta og hvíta stendur fyrir andstæða orku – yin og yang. Yin
stendur fyrir kvenlegu öflin til dæmis tunglið, nóttina, vatnið,
veikleika, myrkur, leyndardóma, mýkt og hlutleysi á meðan yang
stendur fyrir karllæg öfl t.d. sól, daginn, eld, styrk, birtu,
skýrleika, hörku og athafnasemi. Myndin af yin og yang gefur til
kynna að yin og yang lifi saman í öllu. Það er hvorki til algert yin
né algert yang. Yin og yang geta ekki lifað án hvors annars og

Mynd 2-1: Merki yin og yang.

bæta hvort annað upp. Þau velta á hvort öðru, eru til hvort í öðru og taka við hvort af öðru á
mismunandi tímum. Samkvæmt Fang (2006a) erum við bæði yin og yang, kvenleg og karlleg, allt
veltur það á aðstæðum, samhengi og tíma (Fang, 2006a).

2.1.1 Hefðbundin kínversk menning
Kína á sér um það bil 5000 ára sögu en ein af ástæðum langlífis kínverskrar menningar er stolt
Kínverja og virðing þeirra fyrir hefðum (Fang, 2003). Þó ekki sé unnt að alhæfa um nokkuð og
sérstaklega ekki um svo stórt og fjölmennt land eins og Kína, er hefðbundinni kínverskri menningu
lýst sem samspili þriggja mótsagnakenndra gildiskerfa; Konfúsisma, Taoisma og Búddisma, en
Kínverjar geta aðhyllst þau öll án þess að leggja of mikla áherslu á neitt eitt þeirra (Faure og Fang,
2008).
Einn mesti munur á asískum og vestrænum löndum felst í menningarvídd Hofstede sem snýr að
einstaklingshyggju og heildarhyggju (mynd 2-2). Einstaklingshyggja er notuð til þess að lýsa
þjóðfélagi þar sem tengsl milli einstaklinga eru veik. Með öðrum orðum búist er við því að fólk
hugsi um sig og sína nánustu fjölskyldu sjálft. Heildarhyggjusamfélög hinsvegar, eru þjóðfélög þar
sem allir eru hluti af sterkum innhópum sem vernda meðlimi sína í skiptum fyrir ævarandi hollustu.
Innhópurinn sem fólk samsvarar sig mest við er stórfjölskyldan (Hofstede, 2007). Triandis (2001)
telur fólk í heildarhyggjumenningu samanborið við fólk í einstaklingshyggjumenningu líklegra til að
skilgreina sjálft sig sem hluta af hóp og setja markmið hópsins í forgang auk þess að einblína á
4

samhengi fremur en efni í samskiptum
(Triandis, 2001). Þrátt fyrir að kínversk
menning sé talin mjög heildarhyggjumiðuð
(Hofstede, 2012) telja Pan, Song, Goldschmidt
og French (2010) heildarhyggju aðallega koma
fram í Kína hvað varðar svokallaðar klíkur og
nátengda aðila.
Mynd 2-2: Einstaklingshyggja / heildarhyggja.
Hugmynd fengin af Rozanehonline.com, teiknað
af Guðnýju Pálsdóttur.

Annað sem aðskilur asísk og vestræn lönd, þó
ekki

jafn

mikið

og

einstaklings-

heildarhyggjuvíddin, er valdafjarlægðarvíddin (Hofstede, 2007). Mikil valdafjarlægð er einkennandi
fyrir kínverska menningu (Hofstede, 2012). Valdafjarlægð segir til um ójöfnuð í þjóðfélagi.
Hofstede skilgreinir valdafjarlægð sem; að hvaða marki minna valdamiklir menn innan þjóðar
samþykkja að valdi sé ekki dreift jafnt (Hofstede, 2007). Mörg af eðlislægum kínverskum gildum
svo sem; áherslu á heiður og orðspor, samhljóm, „guanxi”, samúð og landsföðurlega forystu, er
hægt að rekja til þessara tveggja menningarvídda Hofstede, heildarhyggju og valdafjarlægðar
(Leung, 2008). Hvað óvissufælni varðar, mælast Kínverjar tiltölulega lágt sem þýðir að þeir eigi
ekki erfitt með óvissu og margræðni. Kínversk menning mælist tiltölulega hátt á karllægum gildum
vegna áherslu á árangur og velgengni sem sést meðal annars á áherslu nemenda á góðar
einkunnir og hjá farandverkamönnum sem vinna fjarri fjölskyldum sínum fyrir betri laun (Hofstede,
2012).
Samkvæmt Hofstede einkennist kínversk menning af langtímahugsun (Hofstede, 2012; Leung,
2008). Langtímahugsunarmenningarvídd Hofstede lýsir sér í áherslu Kínverja á mikla vinnusemi og
sparsemi (Leung, 2008). Sparsemi er eitt megineinkenni Kínverja. Hofstede túlkar sparsemi
Kínverja sem merki um langtímahugsun, en eyðslu Bandaríkjamanna til dæmis, sem merki um
skammtímahugsun. Í Kína hinsvegar er litið öðruvísi á sparsemi. Sumir Kínverjar telja
Bandaríkjamenn framsýnni þar sem þeir búi yfir kjarki til þess að eyða peningum, þar sem eyðsla
peninga er að einhverju leyti fjárfesting í framtíðinni (Fang, 2003). Þrátt fyrir að Kínverjar séu taldir
aðhyllast frekar langtímahugsun, virðist efnishyggjan smátt og smátt færa athygli fólks yfir á
skammtímahugsun (Leung, 2008). Skammtímahugsun sem felst til dæmis í tækifærissinnaðri
hegðun og trausts á peninga til þess að liðka fyrir viðskiptasamningum, sem hefur verið áberandi
einkenni Kínverja í gegnum söguna (Fang, 2003). Kínverjar eru langtímahugsunar og
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stefnubundnir til framtíðar í ákveðnum aðstæðum og samhengi en geta þó einnig litið til fortíðar
eins og dýrkun forfeðra og sterk fjölskylduhefð eru talin sýna (Fang, 2003).
Asísk hugsun er talin einkennast af „bæði og” hugarfari (M. J. Chen, 2002; Fang, 2003, 2006a;
Fang og Faure, 2010). Öfugt við vestræn lönd sem hneigjast frekar í átt að „annaðhvort eða”
hugarfari. Í Asíu er eðlilegt að hafa bæði „svart” og „hvítt”. Með öðrum orðum andstæður hlið
við hlið og jafnvel í hvort öðru sem gerir aðstæðum, samhengi og tíma kleift að ákvarða hvað er
viðeigandi hverju sinni (Fletcher og Fang, 2006). Þessi tilhneiging Asíubúa að fagna þversögnum
kemur fram i yin og yang en Kínverjar virðast eiga auðveldara með það sem mörgum finnst
andstæð hugtök eins og „sósíalísk markaðshyggja” (Fang og Faure, 2010). Út frá viðmiðum
Hofstede er Asíubúum lýst sem heildarhyggjufólki (Hofstede, 2007). Hinsvegar er ekki hægt að
álykta að allir í einstaklingshyggjusamfélagi séu einstaklingshyggjumiðaðir og að allir í
heildarhyggjusamfélagi aðhyllist heildarhyggju þar sem það fer eftir aðstæðum hverju sinni
(Triandis, 2001). Asíubúar, eins og aðrir, eru heildarhyggjufólk í ákveðnum aðstæðum og
samhengi en einstaklingshyggjufólk í öðrum aðstæðum og samhengi. Sem dæmi má nefna tvo
andstæða staði, annars vegar formlega asíska vinnustaði þar sem heildarhyggjuhugarfar og
athafnir eru settar í fyrirrúm og einstaklingsvitund og frumkvæði bæld niður og hinsvegar
óformlegar aðstæður, svo sem fundir á veitingastöðum, þar sem asískir viðskiptamenn blanda
gjarnan geði hvor við aðra (Fang, 2006a; Fang og Faure, 2010).

2.1.1.1

Konfúsismi

Konfúsismi er heimspeki sem hefur haft mikil áhrif á kínverska menningu í yfir 2500 ár. Konfúsismi
felur meðal annars í sér siðferðis- og heimspekireglur um samskipti og sambönd. Sex grunngildi
Konfúsisma eru siðferðisuppbygging, mikilvægi sambanda, fjölskylda, virðing fyrir aldri og
stigveldi, ágreiningsfælni og þörf fyrir samhljóm, heiður og orðspor (Fang, 2006b) en kjarnahugtak
Konfúsisma er áhersla á siðferði (Lin og Ho, 2009). Konfúsismi á margt sameiginlegt með
vestrænni hugsun svo sem hollustu, traust og réttlæti. Hinsvegar er Konfúsismi ólíkur vestrænni
heimspeki á þann hátt að vestræn heimspeki leggur meiri áherslu á rökrænan raunvísindalegan
sannleika, sem getur verið aðskilinn viðhorfum, á meðan Konfúsismi leggur áherslu á trú á
huglægan sannleika sem inniheldur skynsamlegar tilfinningar og fjötraða skynsemi, en takmarkast
ekki af vísindalegri þekkingu (Lin og Ho, 2009). Það er sterk trú í Kína að yin og yang lifi í öllu og
að allt sé umleikið yin og yang. Konfúsísk gildi eru þar engin undantekning. Kínversk gildi hafa
sínar björtu og dökku hliðar og fela í sér uppbyggjandi og skaðlega eiginleika (Fang, 2003).
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Í Konfúsisma er þjóðfélag skipulagt út frá stigveldi. Samkvæmt Konfúsisma eru fimm sambönd og í
hverju sambandi er annar aðili æðri en hinn. Hin fimm Konfúsísku sambönd eru sambönd milli:
stjórnanda og þegns, föður og sonar, eiginmanns og eiginkonu, eldri bróður og yngri bróður, eldri
vinar og yngri vinar (Selmer og Lauring, 2009). Að skipuleggja sambönd eftir stöðu, eins og fimm
sambönd Konfúsisma gera, getur verið jákvætt vegna áherslu á að hver og einn leggi sig fram til
þess að sinna skyldu sinni sem þjóðfélagsþegn sem leiðir til félagslegs stöðugleika og samhljóms.
Hinsvegar getur þetta haft hamlandi áhrif á frumkvæði og sköpun (Fang, 2003).
Konfúsíska hugtakið „lotning fyrir foreldrum og forfeðrum” (e. filial piety) sem felur í sér virðingu,
traust og umönnun fyrir eldri fjölskyldumeðlimum, er sérstaklega mikilvægt þegar kemur að
viðhorfi til aldurs í Kína (Selmer og Lauring, 2009). Ólíkt Vesturlöndum þar sem mikið er um
æskudýrkun er jákvætt samband milli aldurs og virðingar í Kína. Þetta jákvæða samband getur
einnig átt við erlenda starfsmenn. Niðurstöður rannsóknar Selmer og Lauring (2009) leiddu í ljós
að það er mögulegt að eldri erlendir starfsmenn njóti meiri virðingar en yngri erlendir
samstarfsmenn þeirra í Kína þar sem hefðbundið viðhorf er að ungt fólk í kínversku samfélagi sé
ekki áreiðanlegt, reynt né fært um góða frammistöðu í viðskiptum (Selmer og Lauring, 2009).
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2.1.1.2

Samskiptastíll

Kínverskri menningu er ítrekað lýst sem hefðbundinni samhengismenningu (e. high context
culture). Samhengismenning einkennist af óbeinum og fálátum samskiptum sem treysta á
samhengi til að skiljast (mynd 2-3). Með öðrum orðum „já” þýðir ekki endilega „já” og „nei”
þýðir ekki endilega „nei” (Fang, 2006a;
Fang og Faure, 2010). Þrátt fyrir að að
Asíubúar geti verið frekar óbeinir og fálátir í
samskiptum

í

mörgum

aðstæðum,

sérstaklega formlegum aðstæðum, geta þeir
einnig verið hreinskiptnir (Fang, 2006a).
Samskiptamáti Kínverja getur leitt til
misskilnings þar sem þeir eru taldir feimnir
Mynd 2-3: Samskipti. Hugmynd fengin af
Rozanehonline.com, teiknað af Guðnýju Pálsdóttur.

og hlédrægir eða blekkjandi og farandi
undan í flæmingi (Selmer, 2001).

Kínversk menning hvetur til hlustunar en ekki tals þar sem ekki allir hafa rétt á að láta í sér heyra.
Réttur til þess að viðra skoðanir sínar tengist aldri, stöðu, starfsreynslu og þekkingu (Fang, 2003;
Fang og Faure, 2010). Þar sem öllum er ekki ætlað að tjá sig, snúast samskipti að miklu leyti um
hlustun en kínverskur málsháttur sem segir að tali fylgi ógæfa lýsir vel kínverska viðhorfinu um að
mikið tal auki líkur á mistökum (Fang og Faure, 2010).
Menntun í Kína byggir að stórum hluta á að leggja á minnið og endurtekningu. Samskipti eru
aðeins í eina átt. Kínversk menntun er frábrugðin vestrænni meðal annars að því leyti að lítil
áhersla er á tjáningu nemenda þar sem mest áhersla er á hlustun, skrift og lestur. Með öðrum
orðum, í Kína eru góðu börnin þau sem hlusta og trufla ekki, eins og kínverski málshátturinn segir
nota skal augu og eyru en ekki munn (Fang og Faure, 2010).

2.1.2 Áhrif nútímavæðingar
Síðan Kína var opnað fyrir utanaðkomandi árið 1978 hafa átt sér stað hraðar breytingar (Fang,
Worm og Tung, 2008). Áhrif nútímavæðingar eru áberandi þar sem kínverskt samfélag er nú í
beinu sambandi við erlend hugtök, tækni, menningu og lífsstíl (Fang og Faure, 2010). Gífurlegur
hagvöxtur Kína, síðustu þrjá áratugi, hefur aukið lífsgæði fjölda Kínverja (Leung, 2008) og breytt
Kína úr hefðbundnu landbúnaðarhagkerfi í iðnaðar- og landbúnaðarhagkerfi. Slík þróun er líkleg til
þess að kalla fram breytingar á félagslegri hegðun Kínverja (Pan o.fl., 2010). Meðal annars aukna
samkeppni í vinnuhegðun Kínverja og mikla löngun til að ná langt (Leung, 2008). Áhersla á
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efnishyggju hefur einnig aukist og þó margir Kínverjar séu framtakssamir, iðnir og hafi skýr
markmið vegna löngunar til þess að áorka miklu bíða sumir þeirra lægri hlut fyrir græðgi sem getur
leitt til spillingar (Leung, 2008). Þrátt fyrir að mikill hagvöxtur og nútímavæðing hafi haft mikil
áhrif á kínverskt samfélag og gildi, eru hefðbundin kínversk gildi enn við lýði og í mörgum tilfellum
mjög öflug en andstæð gildi eru að koma í ljós og verða mikilvægari. Þessi nýju gildi lifa saman
með gömlu gildunum. Sem dæmi má nefna beinskeytni, einstaklingshyggju og fagmennsku, í stað
óbeinna samskipta, heildarhyggju og „guanxi”en því hefur verið haldið fram að í Kína gerist ekkert
án „guanxi”, sérstakrar tegundar sambands sem felur í sér traust, greiðasemi og aðlögun. (Fang,
2010; Faure og Fang, 2008; Chan, Cheng og Szeto, 2002). Með öðrum orðum „guanxi” þarf að
vera í jafnvægi við faglegar kröfur en faglegt hæfi fer sívaxandi (Faure og

Fang, 2008).

Nútímavæðing Kína (mynd 2-4) hefur einnig haft áhrif á önnur kínversk gildi, svo sem sparsemi og
fábreytni, þar sem kínverskir neytendur
eru að færa sig frá sparnaði yfir í að
njóta lífsins strax en líklegt er að Kína
verði næststærsti lúxus markaður í
heimi innan fárra ára. Breytingar eru
einnig að verða á heildarhyggju ungra
Kínverja en kínverskir stjórnendur
fæddir eftir 1980 eiga það til að setja
sín persónulegu markmið á undan
Mynd 2-4: Nútímavæðing. Hugmynd fengin af
Rozanehonline.com, teiknað af Guðnýju Pálsdóttur.

markmiðum samfélagsins (Faure og
Fang, 2008). Leung telur að þrátt fyrir

aukna nútímavæðingu styðji Kínverjar enn mörg hefðbundin menningargildi. Sem dæmi má nefna
vilja til að fórna sér fyrir fjölskyldu sína, umhyggju fyrir samböndum og viðurkenning á stigveldi
(Leung, 2008).
Alþjóðavæðing, bein erlend fjárfesting, netið, skemmtiþættir og alþjóðleg menntun eru meðal þess
sem eru að kynna kínverskt samfélag fyrir alþjóðlegri þekkingarmiðlun, miðlun upplýsinga og
annarri menningu (Fang og Faure, 2010; Faure og Fang, 2008). Samvinna kínverskra og erlendra
menntastofnana hefur spilað stórt hlutverk í þekkingarmiðlun og menningarlærdómi í nútíma Kína
en fleiri en tvær milljónir Kínverja hafa lært í erlendum menntastofnunum síðan 1977 (Fang og
Faure, 2010; People's Daily Online, 2011a). Þrátt fyrir að alþjóðavæðing sé að kynna Kína í fyrsta
skipti fyrir alþjóðlegum upplýsingum og menningu, telja Chan o.fl. ( 2002) að Kínverjar sjái
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heiminn öðruvísi en Vesturlandabúar. Meðal annars vegna öðruvísi ritmáls og menningar sem
þróast hefur í einangrun (Chan o.fl., 2002; Faure og Fang, 2008).
Deilt er um áhrif alþjóðavæðingar á kínverska menningu. Samkvæmt röksemdarfærslu Triandis um
að eftir því sem þjóðfélög verði ríkari; minnki gagnkvæm tengsl og einstaklingshyggja aukist, þá
ættu Kínverjar að verða eintaklingshyggjumeiri með tímanum. Einnig ættu Kínverjar í ríkari
héruðum Kína að verða einstaklingshyggjumeiri en Kínverjar í fátækari héruðum (Leung, 2008;
Triandis, 1995). Kenning Triandis samræmist vel samrunakenningunni (e. convergence
arguement), sem fjallar um hvernig iðnvædd þjóðfélög hafa tilhneigingu til þess að líkjast hvert
öðru, en samkvæmt henni ætti einstaklingshyggja að aukast í Kína vegna alþjóðavæðingar og
vaxandi ríkidæmis (Leung, 2008). Um allan heim virðist vera samband milli efnahagslegrar
auðlegðar og menningarlegrar einstaklingshyggju. Ekki aðeins mælast auðug lönd tiltölulega
einstaklingsmiðaðri, heldur verða lönd, sem verða rík, einstaklingshyggjumiðaðri, til dæmis Japan,
Kórea og Taíland. Aukið ríkidæmi mun líklega minnka en ekki eyða muninum milli Asíu og
Vesturlanda (Hofstede, 2007).

2.2 Kínverskt viðskiptaumhverfi
Þessi kafli fjallar um kínverskt viðskiptaumhverfi og skiptist í eftirfarandi undirkafla; „guanxi",
heiður og orðspor, samningagerð, birgjar og starfsmenn.

2.2.1 „Guanxi”
„Guanxi” hefur verið skilgreint á marga vegu. Chan, Cheng og Szeto (2002) skilgreina „guanxi”
sem sérstaka tegund sambands sem felur í sér traust, greiðasemi og aðlögun. Davison og Ou
(2008) skilgreina „guanxi” sem persónulegt samband milli tveggja eða fleiri aðila sem felur í sér
gagnkvæma greiðasemi. Millington, Eberhardt og Wilkinson (2006) skilgreina „guanxi” sem
einskonar kerfi persónulegra sambanda sem bera með sér langtíma félagslegar skyldur og skipta
miklu máli í samskiptum fyrirtækja og stofnana í Kína. Kínverska orðið 关系 þýðir bókstaflega
sambönd eða tengsl en kjarni hugtaksins er samband eða tengsl fólks sem auðveldar skipti á
greiðum. Til dæmis tengsl tveggja útskrifaðra nemenda úr sama bekk eða tveggja einstaklinga frá
sama þorpi (Millington o.fl., 2006). Dunfee og Warren (2001) telja að „guanxi” skiptist í þrennt:
samband milli fólks í sameiginlegum hóp eða með sameiginlegan vin, raunverulegt samband og
mikil samskipti milli fólks og svo tengiliði með veik bein tengsl. Guo og Miller (2010) skilgreina
„guanxi” vef eða félag sem samansafn „guanxi” tengsla einstaklings (mynd 2-5). „Guanxi”
grunnur einn og sér er ekki nóg til að koma á fót sterku „guanxi”. Einstaklingar verða að eiga
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samskipti, skiptast á greiðum, byggja upp
traust og trúverðugleika og leggja vinnu í
að stofna til og viðhalda sambandi
(Dunfee og

Warren, 2001). „Guanxi”

treystir á gagnkvæma orðheldni en mest
einkennandi fyrir „guanxi” er greiði gegn
því að hann sé endurgoldinn. Með öðrum
orðum ég klóra þér á bakinu – þú klórar
Mynd 2-5: Tengslanet. Hugmynd fengin af
Rozanehonline.com, teiknað af Guðnýju Pálsdóttur.

mér á bakinu. Ef einstaklingur nær ekki að
endurgjalda greiða getur það leitt af sér að
hann tapi sínu „guanxi” og öllu sem því

fylgir. „Guanxi” sambönd eru hinsvegar langtímasambönd og aðilar því ekki endilega krafðir um
endurgjald til skamms tíma (Millington o.fl., 2006).
„Guanxi” er áberandi og mikilvægur hluti af félagslegu, viðskiptalegu og pólitísku lífi í Kína
(Davison og Ou, 2008; Ghauri og Fang, 2001). Meðal annars vegna þess að Kínverjar telja traust
nátengt viðskiptum og gífurlega mikilvægt í langtímasamvinnu, en Kínverjar virðast eiga erfiðara
með að aðskilja viðskipti og persónuleg sambönd en Vesturlandabúar. Í Kína getur traust verið
myndað með því að byggja upp gott „guanxi” en mikilvægt er að átta sig á hverjir fara í raun með
ákvörðunarvaldið og byggja upp traust við rétta aðila. Traust er stór hluti af „guanxi” en Kínverjar
líta frekar svo á að vinátta leiði til viðskipta í stað þess að viðskipti leiði til vináttu (Nair og
Stafford, 1998). „Guanxi” getur meðal annars þjónað þeim tilgangi að gefa merki um traust og
heilindi og þar með til dæmis auðveldað leit að samstarfsaðila og samstarf í umhverfi sem
einkennist af óvissu og veikum lagaramma (Dunfee og Warren, 2001; Millington o.fl., 2006).
„Guanxi” hálfpartinn tryggir áreiðanleika upplýsinga (Davison og Ou, 2008). „Guanxi” getur
einnig talist til óformlegra samtaka sem leyfir einstaklingum að sneiða hjá vanmætti kommúnísks
skrifræðis (Dunfee og Warren, 2001). Fyrir tíma netmilliliða, eins og til dæmis Alibaba, var
„guanxi” það eina sem fyrirtæki eða einstaklingar gátu nýtt sér til þess að þróa traust samstarf og
samband. „Guanxi” hefur reynst sérstaklega mikilvægt í Kína vegna tilhneigingu Kínverja til þess
að vantreysta ókunnugum og veikum lagaramma (Davison og Ou, 2008). Sumir líta á „guanxi”
sem límið sem bindur kínverskt samfélag saman. Meðal þess sem getur hjálpað til við að þróa
sterkt „guanxi” eru heimboð, skemmtun og gjafir. Dunfee og Warren (2001) leggja þó áherslu á
að raunverulegu „guanxi” sé ekki hægt að koma á með því að borga einu sinni mútur.
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Í Konfúsisma er fjölskyldan grunn félagseining og skyldleiki mikilvægustu félagslegu tengsl sem
einstaklingur getur búið yfir. Konfúsísk fjölskyldubönd einkennast af skilyrðislausri hollustu og fela
í sér félagslegar skyldur sem byggja ekki á endurgjaldi. Fólk getur hinsvegar ekki eingöngu stólað
á fjölskyldu í daglegu lífi og býr „guanxi” því til hálffjölskyldu tengsl (e. quasi familial) til þess að
rækta traust milli óskyldra aðila. „Guanxi” er því í raun ein birtingarmynd Konfúsisma (Guo og
Miller, 2010). „Guanxi” getur bæði átt uppruna sinn í samböndum sem þróuð eru utan
vinnustaðar eins og í fjölskyldu- og samfélagslegum tengslum eða í samböndum sem tengjast
atvinnu (Millington o.fl., 2006). Almennt er stigveldi í „guanxi” þar sem einstaklingur er líklegri til
þess að skiptast á greiðum við fólk sem er nátengt, heldur en fólki sem það tengist með veikum
beinum böndum (Millington o.fl., 2006). Fræðimenn eru ekki sammála um hvernig vestrænum
einstaklingum er tekið hvað varðar „guanxi”. Tsang (1998) ásamt Standifird og Marshall (2000)
halda því fram að tungumálaörðugleikar leiði til þess að vestrænir einstaklingar lendi fyrir utan
„guanxi” hópinn þar sem einstaklingar í Kína fara varlega í að deila „guanxi” tengslum sínum
með aðkomumönnum og jafnvel vinum (Standifird og

Marshall, 2000; Tsang, 1998).

Vanhonacker (2004) telur Kínverja hinsvegar hagsýnt fólk sem útiloka ekki neinn án þess að meta
það. Rannsókn Millington o.fl. (2006) á „guanxi” leiddi í ljós að þó „guanxi” tengsl einkenndust
af Kínverjum, var stjórnendum frá öðrum löndum gert kleift að ganga inn í „guanxi” tengsl með
Kínverjum og byggja upp tengsl við aðra erlenda stjórnendur í sama félagslega umhverfi eða
viðskiptasvæði.
Bæði Guthrie (1998) og Millington o.fl. (2006) telja að notkun, virkni, skilningur og mikilvægi
„guanxi” hafi breyst í kjölfar breytingatímabils í Kína vegna þéttbýlisþróunar, aukins regluverks,
einkavæðingar og alþjóðavæðingar. Guthrie telur að þessi þróun muni leiða af sér minnkandi
mikilvægi „guanxi” með aukinni nútímavæðingu. Niðurstöður rannsóknar Millington o.fl. á
hlutverki „guanxi”; í leit að birgjum, draga fram mikilvægi viðskiptasambanda í stað fjölskyldu og
samfélagssambanda sem uppsprettu „guanxi”. Það styður sýn Guthrie um að iðnvæðing og
nútímavæðing hafi dregið úr mikilvægi hefðbundins „guanxi”. Þrátt fyrir það sýna niðurstöður
rannsóknar Guo og Miller (2010) að „guanxi” er enn mjög mikilvægt fyrir kínverska frumkvöðla í
breytingum Kína, úr miðstýrðu hagkerfi í markaðshagkerfi.
Samhljóða álit er að tímabil áætlunarbúskapar hafi ýtt undir „tilgangurinn helgi meðalið” viðhorf.
Al-Khatib (2007) telur að áhersla á frjálsan markað, hagnað og samkeppni eftir tímabil
áætlunarbúskapar hafi einnig ýtt undir slíkt viðhorf. Vesturlandabúar sjá „guanxi” oft sem eitthvað
ósiðlegt en „guanxi” getur leitt til spillingar og ósiðlegra viðskiptahátta vegna veiks lagakerfis í
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Kína. Sumir Kínverjar telja að „guanxi” sé eina skilvirka leiðin til þess að stunda viðskipti í eða við
Kína. Hlutir sem teljast viðunandi og nauðsynlegir til þess að byggja upp traust og langtíma
samband í Kína, eins og til dæmis gjafir, geta sumir Vesturlandabúar skilið sem mútur. Það er
nauðsynlegt fyrir alþjóðleg fyrirtæki að skilja viðhorf mögulegra kínverskra starfsmanna og
samstarfsmanna til „guanxi” og siðferðis (Chan o.fl., 2002). Niðurstöður rannsóknar Chan, Cheng
og Szeto (2002) á samkeppnishæfni og „guanxi” eru að tengsl eru milli samkeppnishæfni
starfsumhverfis og viðhorfa kínverskra stjórnenda til „guanxi” og siðferðis. Með öðrum orðum
fyrirtæki í mikilli samkeppni ráða til dæmis stjórnendur sem einblína á hagnað og eru því
uppteknari af „guanxi” en réttu siðferði. Dunfee og Warren (2001) komust að þeirri niðurstöðu að
það eru til margar tegundir „guanxi” sem hafa greinileg áhrif á efnahagslega skilvirkni og velferð
almennra kínverskra borgara. Fyrirtæki ættu því að vera varkár gagnvart þeim formum sem ógna
velferð eða koma sér illa fyrir almenning. Erlendir fjárfestar geta ekki lengur einfaldlega meðtekið
„guanxi” sem hluta af kínverskri menningu án gagnrýni. Svipuð fyrirbæri og „guanxi” fyrirfinnast í
flestum þjóðfélögum undir heitinu klíkuskapur, gagnkvæm skipti og stöðuveitingar til skyldmenna
(Dunfee og Warren, 2001).

2.2.2 Heiður og orðspor
Heiður og orðspor í Kína er flókið hugtak sem hefur verið skilgreint á marga vegu en flestir tengja
það við virðingu, heiður, orðspor og trúverðugleika. Leung og Chan (2003) telja heiður og orðspor
vera virðingu, stolt og sæmd sem einstaklingur nýtur vegna félagslegrar stöðu sinnar á meðan St.
Amant (2001) skilgreinir heiður og orðspor sem opinbera ímynd einstaklings. Ho (1976) skilgreinir
heiður og orðspor sem virðingu sem manneskja getur krafist frá öðrum vegna stöðu sinnar, innan
ákveðins hóps og hversu vel hún hefur sinnt hlutverki sínu innan hópsins. Tjosvold, Hui og Sun
(2004) skilgreina heiður og orðspor hinsvegar sem ímynd styrks sem fólk vill sýna í átökum.
Samþykki eða staðfesting á heiðri í átökum felur í sér samskipti um að manneskja sé talin hæf og
sterk (Tjosvold o.fl., 2004).
Verndun heiðurs og orðspors hefur mikil áhrif á kínversk samskipti og getur valdið
samskiptaörðugleikum til dæmis þegar kínverskt „já” þýðir ekki „já” (Fang, 2003; Fang og Faure,
2010). Verndun heiðurs og orðspors er mikilvæg fyrir þróun persónulegra sambanda en heiður og
orðspor er stór þáttur í kínverskri kurteisi. Að vera kurteis er að láta sig varða heiður og orðspor
annarra sem getur leitt til þess að Kínverjar hiki við að taka þátt í ágengum samskiptum sem geta
leitt til þess að orðspor þeirra eða samningsaðila bíði hnekki (Fang, 2003; Tjosvold o.fl., 2004).
Með öðrum orðum tjáningu tilfinninga er stýrt af varkárni vegna hættu á að trufla félagslegan
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samhljóm, stigveldi og persónuleg sambönd. Þeir sem fylgja ekki þessum reglum ná ekki að halda
andliti og kalla yfir sig skömm (Fang og Faure, 2010). Þar af leiðandi letja kínverskar leikreglur
menn frá því að segja hreint og beint „nei”. Það að sýna ekki fram á fáfræði eða vanþekkingu
virðist vera mikilvægara en að segja satt og rétt frá í hefðbundinni kínverskri menningu (Fang og
Faure, 2010; Faure og Fang, 2008).
Þó flestar þjóðir kunni illa við að tapa heiðri og orðspori hefur því verið haldið fram að verndun
heiðurs og orðspors sé sérstaklega mikilvægt í kínversku samfélagi vegna heildarhyggjumenningar
(Cocroft og Ting-Toomey, 1994; Ho, 1976; Tjosvold o.fl., 2004). Ólíkt vestrænum samfélögum þar
sem áhersla er lögð á hreinskilni og vilji til þess að taka hratt og örugglega á vandamálum er
talinn mikilvægur, er mikils metið í
heildarhyggjusamfélögum,

eins

og

Kína, að forðast ágreining og átök eftir
mesta megni (mynd 2-6) (Tjosvold og
Sun, 2002). Kínverjar forðast ágreining
og átök af mismunandi ástæðum.
Sumir til þess að styrkja sambönd,
aðrir til þess að styrkja sinn eigin hag
og stöðu og enn aðrir til að forðast að
trufla sambönd. Mismunandi aðferðir
eru notaðar til þess að forðast átök en
meðal annars greiða Kínverjar úr

Mynd 2-6: Meðhöndlun ágreinings. Hugmynd fengin af
Rozanehonline.com, teiknað af Guðnýju Pálsdóttur.

ágreiningi með óbeinum hætti með því að vinna í kringum mótaðilann til þess að ná sínu fram
(Tjosvold og Sun, 2002). Tjosvald, Hui og Sun (2004) rannsökuðu mikilvægi heiðurs og orðspors í
ágreiningi og átökum en niðurstöður þeirra benda til þess að Kínverjar geti rætt á hreinskilinn hátt
um vandamál og unnið saman að lausn þeirra þegar þeir eru vissir um að orðspor þeirra er öruggt.
Með öðrum orðum rannsókn Tjosvold o.fl. gefur til kynna að áhersla Kínverja á heiður og orðspor
geti ýtt undir opna og árangursríka umræðu um lausn ágreinings.
Oetzel og Ting-Toomey (2003) rannsökuðu áhrif menningar á hegðun fólks í ágreiningi og komust
að þeirri niðurstöðu að einstaklingshyggja eða heildarhyggja hefði bæði bein og óbein áhrif á
hvernig fólk tók á ágreiningi (Oetzel og Ting-Toomey, 2003). Sérstaklega hafði heiður og orðspor
áhrif á hvernig fólk leysti úr ágreiningi en Oetzel og Ting-Toomey nýttu sér kenninguna um áhrif
heiðurs og orðspors á samningaferli (e. Face-Negotiation Theory) til þess að útskýra hlutverk
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heiðurs og orðspors í ágreiningi. Kenningin um áhrif heiðurs og orðspors á samningaferli gengur út
á að allir, sama hvaðan þeir komi, reyni að viðhalda og semja um heiður og orðspor í öllum
samskiptum og að heiður og orðspor reynist sérstaklega erfitt og flókið í óvissu aðstæðum. Einnig
hefur menningarlegur munur, einstaklingsmunur og aðstæður áhrif á áhyggjur fólks af heiðri og
orðspori sem hefur áhrif á samningsaðferðir einstaklinga og hópa (Oetzel og Ting-Toomey, 2003).
Tjosvold og Sun (2002) rannsökuðu tilvik þar sem kínverskir stjórnendur vildu forðast ágreining og
átök. Þeir komust að því að ágreiningur og átök geta reynst gagnleg í heildarhyggjumenningu og
geta styrkt, nú þegar árangursríkt, samband en það verður að stjórna átökunum á uppbyggilegan
hátt.
Að halda andliti og vera annt um heiður og orðspor annarra er mikilvægt gildi í Konfúsískri
heimspeki. Hinsvegar er „steinrunnið andlit og kaldrifjuð hegðun”(e. thick face) einnig mikilvægt
kínverskt gildi í Taoisma. Í Taoisma gerir það; að hafa hugrekkið til að glata heiðri og orðspori,
einstaklinga sterkari og þroskaðri (Fang og Faure, 2010). Það má því komast svo að orði að
Kínverjar kunna að meta verndun heiðurs og orðspors þegar þeir sinna viðskiptum sem Konfúsískir
herramenn, en sýna steinrunnið andlit og kaldrifjaða hegðun þegar þeir sinna viðskiptum sem Sun
Tzu herstjórnarfræðingar (Fang, 2003).

2.2.3 Samningagerð
Ghauri og Fang (2001) skipta alþjóðlegum viðskiptasamningaviðræðum í forsamningagerð,
formlega samningagerð og eftirsamningagerð. Þessi þrjú stig verða fyrir áhrifum af menningu,
herkænsku, bakgrunni og andrúmslofti. Ghauri og Fang skipta viðskiptasamningagerð milli Kína
og Vesturlanda í sömu þrjú stig en fyrsta stigið felur í sér vinnu þrýstihópa, kynningu, óformlegar
umræður og uppbyggingu trausts. Formlegar samningaviðræður fela í sér upplýsingagjöf,
sannfæringu, eftirgjöf og samkomulag. Eftirsamningagerð felur í sér framkvæmd og nýja umferð
samninga (mynd 2-7) (Ghauri og Fang, 2001). Faure (1999) skiptir hinsvegar samningagerð í Kína
í fjögur stig: byrjunaraðgerðir, mat á aðstæðum, leikslok og framkvæmd samnings. Faure telur
fyrsta stigið mjög langt þar sem algengt er að Kínverjar þurfi að þekkja samningsaðila vel áður en
þeir mynda viðskiptasamband.
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Í rannsókn Nair og Stafford (1998) á
kínverskri

samningagerð

samningagerðar
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var

mánuðir

meðaltími
(Nair

og

Stafford, 1998). Tímapressa er oftast lítil í
samningagerð í Austurlöndum þar sem þeir
líta frekar á tíma sem ótakmarkaða auðlind
ólíkt því sem tíðkast á Vesturlöndum, þar sem
tími er takmörkuð auðlind sem þarf að nýta
vel (mynd 2-8) (Faure, 1999; Faure og Fang,

Mynd 2-7: Leiðir til lausna. Hugmynd fengin af
Rozanehonline.com, teiknað af Guðnýju Pálsdóttur.

2008). Samningagerð á Vesturlöndum er einnig ólík samningagerð í Kína á þann hátt að á meðan
Vesturlandabúar vilja helst samkomulag sem er orðað á varfærinn hátt og að samningar sjái fyrir
flest öllu ef ekki öllu, þá eru Kínverjar ánægðir með að setja helstu skilmála lauslega niður á blað.
Einfaldlega vegna þess að Kínverjar telja mjög nákvæm samningsdrög vísbendingu um vantraust
(Fang og Faure, 2010; Faure, 1999). Algengt er því að undirskrift ljúki ekki kínverskum samningi
heldur staðfesti aðeins einn þátt í áframhaldandi sambandi sem getur breyst fljótt (Faure, 1999).
Samkvæmt Fang og Faure (2010) telst
ókurteisi að koma með lögfræðing á fyrsta
fund og leggja áherslu á skrifaðan samning í
Kína. Þar sem Kínverjarnir mundu segja:
„Hvernig getum við skipulagt eða gert ráð
fyrir skilnaði þegar við erum aðeins að ræða
um hjónaband?” Í dag er hinsvegar virðing
fyrir lögum og framfylgni þeirra í viðskiptum
Mynd 2-8: Tími. Hugmynd fengin af
Rozanehonline.com, teiknað af Guðnýju Pálsdóttur.

og almennt í félagslegu lífi sívaxandi í Kína
og algengara að kínversk fyrirtæki leiti til

lögfræðinga eins og vestræn fyrirtæki til þess að tryggja mikilvæga samninga. Þegar aðstæður
krefjast þess að viðskiptasamningaviðræður endi á undirskrift nákvæms skriflegs samnings er
algengt orðatiltæki: „Byrjum á að vera smásálarlegir en endum á að vera heiðursmenn” (e. let us
be small men first, gentlemen next) (Fang og Faure, 2010).
Þó það sé fjöldinn allur af skondnum sögum sem staðfesta erfiðleika Vesturlandabúa við að semja
við Kínverja þá eru fáar rannsóknir sem fjalla um kínverskt samningaferli. Í einni þeirra rannsökuðu
Ghauri og Fang (2001) samningaferli sænska símafyrirtækisins Ericsson við Kína út frá félagslegu
og menningarlegu viðhorfi. Reynsla Ericsson af samningum við Kínverja var að oft þurfti að
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endurtaka sömu hluti margoft til mismunandi samningamanna sem voru skyndilega án útskýringa
skipt út úr samningaliðinu til þess að athuga áreiðanleika og staðfestu. Kínverjarnir voru oftast
með mun fleiri samningamenn sín megin, hátt í 10-15 manns, á meðan Ericcson var með 3 til 4.
Formlegar samningaviðræður hófust þegar Kínverjar höfðu sýnt mikinn áhuga á frekari umræðu og
báðir aðilar höfðu skrifað undir viljayfirlýsingu. Á meðan formlegu samningaviðræðunum stóð
spurði stóra kínverska samningahliðin mjög margra spurninga og sömu spurninganna oft. Helstu
vandræði við samningagerðina hófust eftir að formlegum samningaviðræðum lauk og komið var
að framkvæmd samningsins þar sem Kínverjarnir vildu oft taka upp gömul mál og semja aftur en
stundum stóðu þeir ekki við það sem þeir höfðu samið um. Einnig sýndi reynslan að algengt er að
Kínverjar fari fram á auka 5-7% afslátt í lok samningaviðræðna en mælst er til að leggja frekar
áherslu á gæði í stað þess að gefa eftir. Þó svo að verð og samningsþröskuldar eigi að bjóða upp á
svigrúm til afsláttargjafar svo heiður og orðspor kínversku samningamannanna batni. Af reynslu
Ericsson má ráða að þolinmæði sé einn mikilvægasti eiginleikinn fyrir velheppnaðar
samningaviðræður við Kínverja sérstaklega þar sem samningaviðræður í Kína taka oft gífurlega
langan tíma. Vegna þess að Kínverjar vilja ekki stunda viðskipti við einhvern sem þeir þekkja ekki
(Ghauri og Fang, 2001).
Í rannsókn Nair og Stafford (1998) á kínverskri samningagerð kvörtuðu margir stjórnendur yfir því
að Kínverjar segðu aldrei allan sannleikann. Það má ef til vill rekja til þess að Kínverjar forðast að
segja beint „nei” og nota faguryrði til að hlífa samningsaðilum. Þeir vilja segja það sem hinir vilja
heyra. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu einnig til kynna að það sem Kínverjar virða mest er vald,
gáfur og vinnusemi (Nair og Stafford, 1998). Fang, Worm og Tung (2008) rannsökuðu sænsk
fyrirtæki með reynslu af samningagerð við Kína. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að breytingar hafa
orðið á mikilvægi „guanxi” sem virðist fara hægt minnkandi þar sem hæfni skiptir nú meira máli.
Mikilvægustu velgengisþættirnir voru einlægni samningaliðs, undirbúningur og tæknileg
sérþekking. Helstu þættir sem komu í veg fyrir samkomulag voru að geta ekki lækkað verð, of
margir samkeppnisaðilar að bjóða sömu vöru og skortur á undirbúningi. Niðurstöður gáfu einnig til
kynna að þrátt fyrir nútíma samskiptamöguleika, til dæmis fyrir tilstuðlan netsins, eru fundir á
veitingastöðum eitt það mikilvægasta sem hægt er að gera fyrir formlegar samningaviðræður.
Niðurstöður þeirra leiddu hinsvegar i ljós að gjafir hafa minnkað. Ef til vill vegna vilja Kínverja til að
draga úr spillingu (Fang o.fl., 2008).
Áhrifa kínverskrar sögu og menningar gætir mjög í kínverskri samningagerð en algengt er að
samið sé í hóp þar sem sá sem raunverulega hefur ákvörðunarvaldið tekur ekki beinan þátt í
17

samningaviðræðunum. Slíkt viðhorf sýnir kínverska hefð en sögur af keisaraynjunni Ci Xi segja að
hún hafi setið bakvið hvítt tjald og hlustað á það sem fram fór og sagt syni sínum svörin án þess
að sjást nokkurn tíman, til þess að vernda sig og minnka áhættu á að glata virðingu (Faure, 1999).
Faure (1999) telur samningaviðræður í Kína oft í ójafnvægi. Með öðrum orðum, hvað Kínverja
varðar þá er það ekki útlendingur sem selur Kínverja heldur Kínverji sem kaupir af útlending.
Helgisiðir (e. rituals) einkenna siðfágað fólk í Kína. Meðal algengra siða má nefna gjafir, fín
hlaðborð, skipti á nafnspjöldum með báðum höndum auk stífra reglna um valdakerfi á fundum og
hvern og hvernig eigi að ávarpa. Dæmi um sið sem er ólíkur milli Vesturlanda og Kína er
augnsamband en lítið augnsamband er talið dónalegt á Vesturlöndum en kurteist í Kína. Einnig
má nefna herbragðið að setja einhverjum úrslitakostinn „taktu þetta eða ekkert” en það er talið
eðlilegt og sómasamlegt í Kína. Vegna áherslu á orðspor getur reynst erfitt að átta sig á
raunverulegri merkingu aðstæðna og hegðunar. Til dæmis getur kínverskt bros tjáð samvinnu,
höfnun, gleði, reiði, loforð, hunsun, traust, vantraust, ánægju eða niðurlægingu en þekking á
kínverskri menningu og aðstæðum er nauðsynleg til þess að átta sig á raunverulegri merkingu
(Faure, 1999).
Þrátt fyrir aragrúa af reglum um hvernig skuli hegða sér og áherslu á að halda andliti getur kurteisi
Kínverja verið tvíeggjað sverð. Það fer allt eftir aðstæðum, samhengi og tíma. Þegar traust á milli
samningsaðila er mikið þá telja Fang og Faure (2010) að kínverskur samningamaður hagi sér sem
herramaður og tali á kurteisan virðingarfullan hátt og stefni að sigri beggja. Hinsvegar þegar traust
er lítið getur þessi sami kínverski samningamaður hagað sér sem herstjórnarfræðingur og notað
kaldrifjaða taktík til að vinna (Fang og Faure, 2010). Með öðrum orðum kínverskir samningamenn
notfæra sér heiður og orðspor á snjallan hátt þrátt fyrir að sumar aðferðir þeirra stangist á við
Konfúsísk gildi. Meðal annars með því að niðurlægja og smána mótaðila til þess að veikja þá og
gera sér upp móðgun þegar hinir gagnrýna. Gagnleg kínversk stefna felur í sér hálfgerða grímu þar
sem aðili býr yfir nægu sjálfstrausti til þess að móðgast ekki, er tilbúinn til þess að ráðast á
gagnaðila og er sveigjanlegur. Kínverjar bregðast við hnekkjum á orðspori með tilfinningum,
mótstöðu eða með því að sýna engin viðbrögð (Tjosvold o.fl., 2004).

2.2.4 Birgjar
Gæði vara sem framleiddar eru í Kína geta verið mjög breytileg þrátt fyrir að hafa batnað síðustu
áratugi (Fang, Olsson og Sporrong, 2004; Giannakis, Doran og Chen, 2012). Fang, Olsson og
Sporrong (2004) telja afar mikilvægt að kaupendur fylgist vandlega með og tryggi gæði vöru sem
framleidd er í Kína ásamt að gefa mjög skýrar leiðbeiningar, þó framleiðsla hafi batnað og haldi
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áfram að batna (Fang o.fl., 2004). Salmi (2006) tekur undir með Fang, Olsson og Sporrong en
leggur auk þess áherslu á uppbyggingu trausts sambands við birgja en niðurstöður rannsóknar
hennar á finnskum fyrirtækjum leiddi í ljós mikið vantraust í viðskiptum þar sem kínverskir birgjar
hneigjast oft til að gera hlutina á sem auðveldastan hátt. Salmi hefur þó þann fyrirvara á að
mögulegt er að vandamál með gæði og afhendingartíma hjá finnsku fyrirtækjunum stafi vegna
þess hve litlar pantanirnar og fyrirtækin voru. Niðurstöður Salmi leiddu einnig í ljós að Kínverjar
meta langtímasambönd mikils og virðast stefna að sigri beggja með tryggum langtíma
viðskiptafélögum. Athyglisvert er að rannsókn Ramstrom (2008) leiddi í ljós að viðskiptasambönd
milli Norður-Evrópubúa og Kínverja væru hvorki norræn né kínversk, heldur flókin og breytileg
tegund sambands sem þróast, líklega vegna mismikillar áherslu kínverskra viðskiptamanna á
hefðbundin kínversk gildi (Ramstrom, 2008; Trimarchi, Liesch og Tamaschke, 2010).
Samkvæmt Giannkis (2012) er best að eiga samskipti við birgja með því að vega og meta milli
Konfúsískrar hefðar sem einkennist af samvinnu, langtímahugsun og trausti og Sun Tzu
herbrögðum hinsvegar sem einkennast af andstæðingaviðhorfi, skammtímahugsun og vantrausti.
Einnig mælir hann ásamt Fang, Olsson og Sporrong (2004) sérstaklega með því að láta
staðbundna kínverska starfsmenn eiga samskipti og semja við kínverska birgja til þess að draga úr
vandamálum tengdum menningarmun.

2.2.5 Starfsmenn
Fjölbreytni kínversks vinnuafls er að aukast verulega. Meðal annars vegna Kínverja sem læra
erlendis og snúa aftur til Kína og fjölda erlendra starfsmanna í Kína (Faure og Fang, 2008). Law
og Jones (2009) skipta kínversku vinnuafli gróflega upp í fjóra hópa. Í fyrsta lagi Kínverja sem
fæddir eru í Kína og hljóta hefðbundna kínverska menntun og verða fyrir hefðbundnum
kínverskum félagslegum áhrifum. Þessi fyrsti hópur talar reiprennandi staðbundnar mállýskur,
hefur litla enskukunnáttu og hefur aldrei ferðast til útlanda. Í öðru lagi nútíma Kínverjar en þeir
hafa lært, búið eða unnið erlendis og snúið aftur til Kína (Law og Jones, 2009). Samkvæmt
kínverska menntamálaráðuneytinu hafa yfir 2 milljónir Kínverja lært erlendis og þó tæplega
helmingur ákveði að vera áfram erlendis snýr hinn helmingurinn aftur til Kína (People's Daily
Online, 2011a, 2011b) með öðruvísi menntun og reynslu. Í þriðja lagi eru erlendir starfsmenn sem
hafa aðlagast kínverskri menningu, tungumáli og lífi. Í fjórða og síðasta lagi eru erlendir
starfsmenn sem ekki enn hafa aðlagast og búa yfir lítill kínversku kunnáttu og lítilli þekkingu á
kínverskri menningu (Law og Jones, 2009).
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Samkvæmt Jackson og Bak (1998) er skortur á vilja starfsmanna til að axla ábyrgð algengt
vandamál í Kína vegna djúpstæðs ótta við að vera refsað fyrir mistök. Schermerhorn and Nyaw
(1990) kalla þetta áunnið hjálparleysi. Chen og Aryee (2007) telja að tregða hefðbundinna
kínverskra starfsmanna til þess að axla ábyrgð í vinnu megi rekja til valdleysis eða skorts á umboði
til þess að hafa áhrif. Á meðan Kirkman og Shapiro (1997) rekja ástæður þess að starfsmenn
forðist sjálfstjórn og ábyrgð til mikillar valdafjarlægðar (mynd 2-9). Valdafjarlægð virðast einnig
tengjast skorti starfsmanna á frumkvæði (Becton og Field, 2009). Jackson og Bak (1998) tengja
mikla valdafjarlægð í Kína og virðingu
fyrir yfirvaldi og aldri, eins og
Konfúsismi kveður á um, við skort
kínverskra starfsmanna á frumkvæði.
Paine og Organ (2000) telja að vegna
stigveldis valdi stjórnendur í mikilli
valdafjarlægð því að undirmenn þeirra
sinni aðeins því sem er nákvæmlega
krafist af þeim þar sem þeir óttast að
litið sé á frumkvæði sem ógnun við
vald stjórnandans (Paine og Organ,

Mynd 2-9: Stigveldi. Hugmynd fengin af
Rozanehonline.com, teiknað af Guðnýju Pálsdóttur.

2000). Menntun virðist einnig eiga þátt í skorti á frumkvæði en á meðan gagnrýnin hugsun er
vestrænum skólum og fyrirtækjum annarsstaðar í heiminum mjög hugleikin, læra kínverskir
nemendur það snemma að taka á móti upplýsingum og leiðbeiningum án þess að mikillar
endurgjafar sé krafist (Roberts, 2010; Seligson, 2009).
Áhersla á efnishyggju og velgengni er áberandi í Kína og sést til dæmis vel á hárri
starfsmannaveltu fyrirtækja. Áður fyrr, þegar flestir Kínverjar unnu fyrir ríkisrekin fyrirtæki, var
starfsmannavelta nánast óþekkt. Í dag getur hinsvegar há starfsmannavelta, upp í 30%, verið
alvarlegt vandamál (Jackson og Bak, 1998; Leung, 2008; Wong, Wong, Hui og Law, 2001). Háa
starfsmannaveltu má meðal annars rekja til þess hve margir hoppa auðveldlega úr einu starfi í
annað til þess að bæta laun sín og fríðindi. Laun eru líka annað dæmi um áherslu á efnishyggju og
samkeppni en áður en Kína var opnað fyrir umheiminum árið 1978 var jafnræði í launum venjan. Í
dag sýna rannsóknir að Kínverjar meti árangurstengd launakerfi mikils og jafnvel betur en
Bandaríkjamenn (Leung, 2008). Leung (2008) telur að áhersla á frammistöðu og samkeppni séu
að taka við hefðbundnum gildum jafnræðis og samstöðu. Ekki er mikið um rannsóknir á kynjamun
hvað varðar starfsmannaveltu en könnun verkalýðsfélags í Shanghai leiddi í ljós að aðeins 0,9%
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kvenna hefði haft þrjú eða fleiri störf síðustu fimm ár eða meir en helmingi færri en karlarnir, 3%
(All-China Women's Federation, 2012). Rannsókn sem framkvæmd var í sex strandborgum Kína
leiddi í ljós að giftar konur eru ekki eins líklegar og kvæntir karlmenn til að skipta um starf til þess
að bæta stöðu sína en væru þó líklegri til þess að upplifa breytingar á starfi vegna fjölskyldu og
uppsagna (Cao og Hu, 2007). Chen og Francesco (2000) telja að starfsmannahollusta tengist
frekar yfirmanni en fyrirtæki í Kína vegna persónuhyggju en algengt er að „guanxi” spili stóran
þátt í ráðningu starfsmanna þar sem vinir eða fjölskyldumeðlimir eru ráðnir. Í rannsókn Chen og
Francesco á starfsmannahollustu rúmlega 300 starfsmanna hjá 36 fyrirtækjum í Guangzhou og
Shanghai kom í ljós að starfsmannahollusta var meiri hjá körlum en konum sem þeir rekja til þess
að konur hafi frekar persónulegar en starfstengdar ástæður til þess að segja upp. Niðurstöður
rannsóknar Peng, Ngo, Shi, Wong (2009) leiddi í ljós að starfsmannahollusta kínverska kvenna
væri minni en karla en stofnanahollusta væri sú sama.

21

3

Aðferðafræði

Tilgangur rannsóknarinnar var að leita svara við spurningunni:

Hver er upplifun og reynsla íslenskra stjórnenda af viðskiptum í Kína?
Rannsóknin fór fram með eigindlegri aðferð og var gögnum safnað með viðtölum við íslenska
stjórnendur fyrirtækja með starfsemi í Kína eða í viðskiptum við Kína.

3.1 Rannsóknaraðferð
Viðfangsefnið kallaði á eigindlega rannsóknaraðferð þar sem tilgangur rannsóknarinnar var að
leita nýrrar þekkingar, skilja og veita innsýn inn í hvernig íslenskir stjórnendur fyrirtækja í
viðskiptum í og við Kína skilgreina og skilja umhverfi sitt og athafnir. Megindleg rannsóknaraðferð
hentaði ekki vel þar sem tilgangur rannsóknarinnar var ekki að prófa tilgátu og alhæfa um þýði.
Hugsanlega hefði verið hægt að gera megindlega rannsókn þar sem staðlaður spurningalisti hefði
verið sendur til viðmælenda. Það hefði þó líklega reynst erfitt sökum þess hve lítill og fjölbreyttur
mögulegur viðmælendahópur er. Auk þess sem erfitt hefði verið að semja spurningalista sem
virkilega rannsakar viðfangsefnið.
Af eigindlegum rannsóknaraðferðum ákvað rannsakandi að byggja rannsóknina á hálfopnum
viðtölum vegna þess að fyrirtæki viðmælenda eru mjög ólík auk þess sem rannsakandi vildi
rannsaka ákveðin þemu en var opinn fyrir því að rannsaka einnig ákveðin málefni sem
viðmælendur myndu vekja áhuga á í viðtalinu sjálfu. Rannsóknin hefði getað verið framkvæmd
með tilviksathugun (e. case study) þar sem tvö til þrjú tilvik eða fyrirtæki hefðu verið rannsökuð og
greind ítarlega. Hinsvegar er líklegt að niðurstöður slíkrar rannsóknar gæfu ekki góða heildarmynd
af reynslu og upplifun íslenskra stjórnenda í viðskiptum í og við Kína. Rannsóknin hefði einnig
getað verið framkvæmd með rýnihóp og jafnvel með þátttökuathugun en báðar þær aðferðir þóttu
henta illa, m.a. vegna þess að líklegt er að viðmælendur yrðu meðvitaðri um svör sín í rýnihópum
auk þess sem vera rannsakanda á vettvangi gæti haft áhrif á hvernig þátttakendur haga sér svo
ekki sé minnst á aðgengi en meirihluti viðmælenda er búsettur í Kína.

3.1.1 Gagnaöflun
Gagnaöflun fór fram með 16 viðtölum, skráningu á hugleiðingum rannsakanda og söfnun ritaðra
heimilda, bæði á prenti og á netinu. Fyrir hvert viðtal var aðdragandi viðtals og upplýsingar um
22

viðmælanda og fyrirtæki hans skráðar niður. Eftir hvert viðtal voru hugleiðingar rannsakanda
skráðar auk lýsingar á aðstæðum sem viðtölin fóru fram í.
Viðtölin, sem voru tekin á tímabilinu 13. maí til 7. ágúst 2012, voru frá 40 mínútum til um 105
mínútur að lengd. Sjö viðtöl voru undir 60 mínútum að lengd, átta viðtöl voru yfir 60 mínútur að
lengd og einu viðtali var svarað skriflega. Af fimmtán hljóðrituðum viðtölum voru voru fimm viðtöl
tekin í gegnum Skype, fjögur voru tekin á skrifstofu viðmælanda, þrjú á kaffihúsi, tvö á heimili
viðmælanda og eitt í bíl viðmælanda. Öll viðtölin voru hljóðrituð með hjálp Voice Memo
smáforritsins í iPhone eða Call Recorder viðbótinni fyrir Skype forritið. Viðtölin voru öll afrituð orð
fyrir orð.
Viðtölin voru hálfopin þar sem þau voru byggð upp í viðtalsramma í kringum fyrirfram ákveðin
þemu og aðlöguð að hverjum viðmælanda fyrir sig. Þau tóku breytingum eftir því sem
rannsakandi áttaði sig á hvað viðmælandi vildi helst tala um. Rannsakandi spurði þó yfirleitt um
þemu í nokkuð ákveðinni röð en var sveigjanlegur til þess að fylgja svörum viðmælenda vel eftir.
Rannsakandi byrjaði viðtölin á því að kynna sig og gera grein fyrir umfjöllunarefni viðtalsins og
tilgangi rannsóknarinnar. Rannsakandi tjáði viðmælendum að engin svör yrðu rakin til einstakra
viðmælanda og spurði hvort nafngreina mætti fyrirtæki þeirra. Flestir viðmælenda tóku vel í
fyrirhugað fyrirkomulag en sumir fóru fram á nafnleynd og að sjá hvaða tilvitnanir myndu vera
notaðar frá þeim áður en ritgerð yrði skilað og samþykkti rannsakandi það.
Þar sem rannsóknin byggir á eigindlegri aðferðafræði tók gagnaöflunin mið af því að greining
hófst strax samhliða sem hafði áhrif á gagnaöflunarferlið, bæði hvað varðar viðmælendur og
viðtölin.

3.1.2 Gagnagreining
Þar sem eigindleg rannsóknaraðferð felur í sér samhliða gagnaöflun og gagnagreiningu, hófst
greining gagna um leið og viðtölin voru undirbúin. Við afritun og lestur viðtala voru athugasemdir
rannsakanda skráðar. Viðtölin voru lesin ítrekað yfir og helstu kóðar og þemu dregin fram í
HyperRESEARCH. Með kóðun í HyperRESEARCH voru viðtölin brotin niður í litlar einingar og
hugtök tengd við hverja einingu. Við kóðunarferlið varð til langur listi hugtaka eða kóða sem voru
flokkaðir saman í hópa. Að lokum voru valdir kóðar bornir saman og leitað eftir samstæðum og
andstæðum.
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3.2 Framkvæmd rannsóknar
Hugmyndin að verkefninu kom til á fundi með Ingjaldi Hannibalssyni, leiðbeinanda, í febrúar 2012
og hjálpaði hann við útfærslu hugmyndarinnar. Eiginleg vinna við rannsóknina hófst í febrúar 2012
með lestri fræðigreina um viðfangsefnið, öflun upplýsinga um íslensk fyrirtæki í Kína og leit að
viðmælendum. Viðtölin voru tekin á tímabilinu 13. maí til 7. ágúst 2012 og fór gagnagreining
fram samhliða gagnaöflun.

3.2.1 Val á viðfangsefni
Viðfangsefnið var valið vegna áhuga rannsakanda á Kína, kínversku samfélagi og menningu.
Rannsakandi vildi nýta sér menntun sína í Austur-Asíufræði og stjórnun og stefnumótun til þess að
komast að því hver upplifun og reynsla íslenskra stjórnenda hefði verið af viðskiptum í og við Kína
og hvort hún sé í samræmi við fyrirliggjandi rannsóknir. Rannsóknin er mikilvæg af því að hún
stuðlar að þekkingu á reynslu íslenskra stjórnenda af viðskiptum við Kínverja, en Kína er
næststærsta hagkerfi í heimi og menningarlega mjög ólíkt Íslandi. Rannsóknin getur nýst þeim
sem hyggja á viðskipti í Kína, því að gott er að læra af reynslu annarra þegar hefja á viðskipti í
ólíkum menningarheimi.

3.2.2 Gerð viðtalsramma
Eftir lestur fjölda fræðigreina var gert ítarlegt uppkast af viðtalsramma. Yfir 70 fræðigreinar um
viðskipti í Kína voru flokkaðar niður eftir viðfangsefnum. Af þeim valdi rannsakandi nokkur sem
vöktu mestan áhuga hans og hjálpuðu Ingjaldur Hannbalsson og Pétur Yang Li, viðskiptafulltrúi
sendiráðs Íslands í Kína, við að þrengja upphaflegt efnisval niður í ákveðin þemu, sem urðu
útgangspunktar viðtala. Upphaflega átti eingöngu að nota þennan spurningalista í fyrstu tveimur
til þremur viðtölunum og svo þrengja viðfangsefnið enn frekar niður. Rannsakanda þótti hinsvegar
viðfangsefnið svo áhugavert og fræðandi auk þess sem fyrirtækin voru svo ólík að hann ákvað að
halda sig við upphaflegan spurningalista en aðlaga hann örlítið að hverju fyrirtæki fyrir sig. Eftir því
sem rannsakandi tók fleiri viðtöl bættist örlítið við spurningalistann. Viðtalsramma má sjá í viðauka
I.

3.2.3 Viðmælendur
Ákveðið var að takmarka rannsóknina við; íslensk fyrirtæki með starfssemi í Kína, fyrirtæki með
starfssemi í Kína og íslenska eignaraðild og íslensk fyrirtæki sem flytja út til Kína sem hafa eða
hafa haft íslenska stjórnendur. Viðmælendur voru íslenskir stjórnendur eða hátt settir sérfræðingar
fyrirtækja í viðskiptum í og við Kína. Rannsakandi studdist við vefsíður Made in Iceland (made-in-
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iceland.com.cn) og Icelandic Business Forum (iceland.cn) auk þess sem hann fékk hjálp frá
leiðbeinanda og Pétri við að setja saman lista yfir mögulega viðmælendur.
Upphaflegur listi af mögulegum viðmælendum samanstóð af stjórnendum 16 fyrirtækja. Listi yfir
mögulega viðmælendur jókst í 18 vegna ábendinga tveggja viðmælanda. Rannsakandi sendi 18
mögulegum viðmælendum staðlað bréf með tölvupósti. Tölvupóstföng fann rannsakandi á netinu
en rannsakandi naut aðstoðar Péturs, sem áframsendi viðtalsbeiðni rannsakanda á sjö fyrirtæki. Í
bréfinu var bakgrunnur rannsakanda og verkefni kynnt og óskað eftir viðtali. Bréfið má sjá í
viðauka II. Flestir brugðust vel við viðtalsbeiðni en rannsakandi þurfti að ítreka erindi sitt við fjóra
viðmælendur auk þess sem Pétur Yang Li áframsendi ítrekun rannsakanda á tvo tilvonandi
viðmælendur.
Lokafjöldi fyrirtækja varð 16 þar sem einn mögulegur viðmælandi hafnaði viðtalsbeiðni og annar
svaraði ekki viðtalsbeiðnum né ítrekunum rannsakanda. Rannsóknin byggir því á viðtölum við
stjórnendur 16 fyrirtækja. Í þessum sextán viðtölum tók rannsakandi viðtöl við 17 viðmælendur
sem allir gegna eða gegndu stjórnunarstöðu eða voru hátt settir í verkefnum í Kína. Af þessum 16
fyrirtækjum voru 12 með starfssemi í Kína, eitt fyrirtæki hætt starfssemi í Kína og þrjú með
útflutning til Kína. Fjögur fyrirtæki höfðu átt í viðskiptum við Kína í yfir 10 ár, tíu fyrirtæki í sex til
tíu ár og tvö í fimm ár eða skemur. Reynsla viðmælenda af viðskiptum í Kína er frá yfir 10
héruðum, eins og mynd 3-1 sýnir.
Þessi fyrirtæki tóku þátt CCP Games Shanghai, Eimskip, Green Diamond, Icelandic China, Marel,
Össur Asia, Phoenix Seafood, Promens Asia, Triton og Verkís. Auk þeirra tóku þátt sex fyrirtæki
sem ekki vildu koma fram undir nafni og eru þau auðkennd með bókstöfunum A til F í almennri
lýsingu á fyrirtækjunum, sem er að finna í viðauka III.
Ekki er hægt að rekja tilvitnanir beint til einstakra viðmælenda en allar tilvitnanir frá sama
viðmælanda eru merktar með sama bókstaf.
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Mynd 3-1: Kort sem sýnir hvaðan reynsla viðmælenda af Kína er.

3.2.4 Greiningarferli
Greiningarferli hófst um leið og gagnaöflun. Viðtölin voru ítrekað lesin í greiningarferli, bæði áður
og eftir kóðun og athugasemdir skráðar. Kóðun viðtala hófst eftir að 13 þeirra höfðu verið afrituð
orð fyrir orð. Viðtölin voru öll kóðuð í HyperRESEARCH þar sem þau voru sett upp sem 16 aðskilin
tilvik til þess að auðvelda samanburð. Þar sem viðfangsefnið er vítt og breytt urðu undirkóðarnir
792 talsins en þeir skiptust í 17 flokka. Stærstu flokkarnir af þessum 17 voru svo flokkaðir enn
frekar í undirflokka en hver undirflokkur innihélt frá einum og upp í 18 kóða. Eftir kóðun viðtala
voru kallaðir fram ákveðnir kóðar og flokkar kóða úr öllum viðtölunum og þeir bornir saman og
athugasemdir skráðar. Í viðauka IV má finna lista yfir þá kóða sem notaðir voru við greiningu
gagna.
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3.2.5 Takmarkanir rannsóknar
Takmarkanir rannsóknarinnar eru fjölþættar. Rannsakandi tók eins mörg viðtöl og mögulegt var
miðað við tímaramma rannsóknarinnar. Einnig leitaðist hann við að hafa viðmælendahópinn
fjölbreyttan. Það var gert til þess að koma í veg fyrir að niðurstöður rannsóknarinnar
endurspegluðu aðeins viðhorf þröngs hóps, eins og hugsanlegt er með niðurstöður eigindlegrar
viðtalsrannsóknar. Hinsvegar hefur það þann galla að hugsanlega er verið að bera saman ólíka
hluti. Mögulegt er að bakgrunnur rannsakanda í Austur-Asíufræði hafi haft áhrif á túlkun gagna
en reynt var eftir fremsta megni að vinna gegn því með skipulegum samanburði gagna. Ef til vill er
einn annmarki rannsóknarinnar sá að sum viðtölin voru tekin í gegnum síma, en það getur
mögulega hafa leitt til þess að sum svör viðmælenda væru styttri en ella, auk þess sem erfiðara er
að lesa í viðtalsaðstæður. Einnig er tímarammi rannsóknarinnar takmörkun, þar sem þegar viðtölin
voru afrituð og lesin vöknuðu upp margar spurningar sem kölluðu helst á annað viðtal. Auk þess
komu fram í sumum viðtölunum ný áhugaverð viðfangsefni, sem fyrri viðmælendur voru ekki
spurðir nákvæmlega um. Annars er það eins með þessa rannsókn og aðrar eigindlegrar rannsóknir
að það er ekki hægt að alhæfa um þýði út frá niðurstöðum. Þar sem það er hinsvegar ekki
tilgangurinn heldur er einungis verið að varpa ljósi á hver reynsla og upplifun íslenskra stjórnenda
er af viðskiptum við Kína, kemur það ekki að sök.
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4

Niðurstöður

Þessi kafli kynnir niðurstöður rannsóknarinnar og setur þær í samhengi við fræðileg viðmið annars
kafla.

4.1 Menning
Upplifun flestra viðmælenda af Kína var í samræmi við skrif Leung (2008) sem telur að þrátt fyrir
aukna nútímavæðingu, styðji Kínverjar enn mörg hefðbundin menningargildi svo sem samþykki á
stigveldi, sem er eitt af grunngildum Konfúsisma (Fang, 2003, 2006b; Selmer og Lauring, 2009):
„Það góða við Kína er að boðleiðirnar eru skýrar ... Það eru þessi Konfúsíusar áhrif [sem] eru mjög

sterk í Kína og hjálpa mikið til í t.d. rekstri fyrirtækis” (R) en nokkrir viðmælendur lýstu hinsvegar
hvernig stigveldi gæti flækt einföld mál:
Að segja til dæmis gæðastjóranum að hringja bara í verksmiðjustjórana en þá kemur „já,
nei, nei ég þarf að tala við framleiðslustjórann og hann þarf að tala við
verksmiðjustjórann” ... (M)

Margir viðmælendur töluðu um hvernig stigveldi flækir ákvörðunartöku þar sem mál þurfa að fara
sína réttu leið upp valdastigann. Einn viðmælandi lýsti því á eftirfarandi hátt:
Yfirleitt eru þessi fyrirtæki sem við erum að eiga við ... eins og mörg fyrirtæki í Kína ... svo
rosalega lagskipt ... Þú færð í rauninni ekkert í gegn nema … eða þú getur ekkert gert,
nema að þú komist alla leið upp á toppinn. (O)

Nokkrir viðmælendur minntust á hlutverk kínverskra forstjóra í þessu samhengi: „Mín reynsla er að

... í flestum kínverskum fyrirtækjum er gaur sem að er með algera svona iron fist yfir öllu draslinu
… Tekur allar ákvarðanir” (M) þó svo að hann sé einnig í því að: „klippa borða og fara út að
borða með einhverju fólki og haldast í hendur og brosa og taka myndir ...” (P) en viðmælendur
tóku fram að þeir ráði öllu: „… Það gerist ekki neitt í fyrirtækinu nema hann gúdderi það” (M) og
að: „Þú myndir aldrei fara að ræða einhver sérstök og mikil og hvað þá nákvæm viðskipti við

forstjórann. Þú myndir tala við hans undirmenn og síðan myndu þeir tala við forstjórann um hvað
væri rétt að gera” (P). Þetta samræmist skrifum Hofstede (2001), Fang (2006b), Fang og Faure
(2010) og Selmer og Lauring (2009) um mikilvægi og áberandi áhrif stigveldis í Kína. Annar
viðmælandi lýsti því hvernig stigveldi hefði áhrif á samskipti:
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Af því að ákvörðunartakan liggur oft alveg lengst uppi ... þarftu að fara í gegnum þrjá,
fjóra hlekki áður en þú getur fengið svörin og enginn af þeim, sem er fyrir neðan veit
svarið ... [eða] hvort hann megi segja það ... Þannig að þá segir maður bara eitthvað …
Þetta er einhvern veginn bara í kúltúrnum að það sé bara allt í lagi að segja „nei,” að
það sé bara allt í lagi að segja eitthvað, sem þú heldur að það sé, slá því fram sem
staðreyndum. (S)

Viðmælandi tók þó fram að yfirleitt sé hægt að vinna á þessu með því að neita að taka „nei” sem
svar og segja: „... ég skil alveg hvað þú ert að segja en ég trúi því ekki að þetta sé rétt. Má ég tala

við yfirmann eða geturðu farið og tékkað á þessu nákvæmlega svona?” (S). Þetta samræmist
skrifum Paine og Organ (2000) um að fólk óttist að litið sé á frumkvæði sem ógnun við vald
stjórnandans, í menningu sem einkennist af mikilli valdafjarlægð. Einnig samræmist upplifun
viðmælanda skrifum Fang og Faure (2010) og Faure og Fang (2008) um mikilvægi heiðurs og
orðspors, þar sem það að sýna ekki fram á fáfræði eða vanþekkingu virðist vera mikilvægara en að
segja satt og rétt frá í hefðbundinni kínverskri menningu.
Athyglisvert er að nokkrir viðmælendur höfðu orð á því að þeir ættu auðveldara með að hafa
samband við kínversk fyrirtæki en kínverskir starfsmenn þeirra, nema þeir þekki til, sem sýnir áhrif
stigveldis og „guanxi” í kínversku samfélagi:
Stundum getur það tekið [meiri] tíma fyrir venjulegan kínverskan sölumann að hringja í
tiltekin fyrirtæki og spyrja, heldur en mig þegar ég er að ferðast og get komið við. Það er
ekkert endilega sjálfkrafa að fá að tala við þann sem maður vill en það er oft að maður er
vinur þessara eða þekkir einhvern sem kannast við eða semsagt einhver sem hefur
stundað viðskipti við okkur þekkir líka þetta fyrirtæki og getur mælt með okkur ... (L)

Nokkrir viðmælendur minntust á mikilvægi sendiherra, ráðherra og forseta í tengslum við stigveldi
og myndun mikilvægra sambanda við jafn háttsetta menn í Kína, þar sem Kínverjar bera mikla
virðingu fyrir embættunum. Einn lýsti komu þeirra sem miklum verðmætum fyrir Kínverja, sem er
vafalaust vegna mikillar valdafjarlægðar og áherslu á stigveldi í Kína:
[Það] opnar allskonar dyr, … ef þú getur boðið mönnum upp á það að taka þátt í
einhverri svona athöfn [heimsókn háttsetts embættismanns] … Þá þýðir það að það er
verið að afhenda þeim [Kínverjunum] mikil gæði … og þá er alveg sjálfsagt að nýta sér
það … það er kannski eitt af því sem að fólk héðan [Íslendingar] kannski skilur ekki
alveg. (Q)

Rétt er að minnast á að mjög margir töluðu um hversu vel íslenska sendiráðið í Beijing hefði staðið
sig:
Það er bara gríðarlega gott starf sem bæði sendiherra og sendiráðið okkar í Beijing eru
búin að byggja upp með viðskiptafulltrúum og góðu fólki. Eins það sem Ólafur Ragnar
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Grímsson er búinn að gera undanfarin ár … sá vinskapur sem hann hefur náð við
kínversk stjórnvöld … er náttúrulega búið að hjálpa okkur öllum gríðarlega mikið. (O)

Athyglisvert er að sumir viðmælendur töldu stigveldi ekki öðruvísi í Kína heldur en í öðrum stórum
ríkjum vegna þess að þar sem er meiri samkeppni er meira áreiti á þá sem hafa valdið:
Það er vissulega þannig í Kína að þú þarft að fara eftir einhverjum ákveðnum leiðum en
það er ekkert öðruvísi heldur en bara í Japan eða Bandaríkjunum eða í Evrópu og það eru
alltaf svona ákveðnar leiðir sem þarf að fara eftir. (Q)

Einn viðmælandi taldi stigveldi vera aðeins að breytast:
Nei, maður getur yfirleitt ekki farið í æðsta yfirmann strax, nei. En þú getur samt meira í
dag, sagt bara clearly „þetta er ekki rétt, ég verð að fá að tala við þinn yfirmann”. Áður
var þetta svolítið þannig að þú varðst að sannfæra hann um að fá að tala við hans
yfirmann. (S)

Þetta er ef til vill merki um áhrif nútímavæðingar, en eins og Fang og Faure (2010) skrifa um eru
áhrif nútímavæðingar áberandi í kínversku samfélagi. Upplifun viðmælenda af stigveldi í Kína fellur
vel að skrifum Hofstede (2001) um að kínversk menning einkennist af langtímahugsun en hún
byggir á; seiglu, þrautseigju, stigveldi sambanda, sparsemi og blygðunarkennd. Eitt einkenni
langtímahugsunar, sparsemi, kom skýrt fram í mörgum viðtölum þar sem viðmælendur höfðu orð á
því að aðhald og sparnaður væri mjög ríkt í Kínverjum en sumir lýstu því sem að Kínverjar væru
alltaf að leita að því ódýrasta:
Hann vill byggja þetta með öllu því ódýrasta sem hann finnur og honum er alveg sama þó
þetta sé alltaf meira og minna bilað og ekkert gangi upp. Bara að hann geti alltaf verið
að leita að því ódýrasta. Það er voða ríkt í þeim ennþá. Þetta er að breytast en þetta er
ofsalega ríkt í þeim. (U)

Skemmtilegt var að þegar rannsakandi spurði hvort viðmælendur gætu nefnt dæmi um sparsemi
Kínverja tóku mjög margir dæmi um prútt við leigubílstjóra: „[Þeir] rífast eins og hundur og köttur

af því að þeim fannst leigubílsstjórinn taka leið sem að kostaði þá einum renminbao of mikið sem
er 20 eða já 10 krónur ... verða bara brjálaðir”(M) og annar talaði um að þeir væru: „… harkandi
allan sólarhringinn …” (Z) og gaf dæmi um hvernig kínverskur viðskiptafélagi tók það ekki í mál
að borga uppsett verð fyrir leigubíl til að fara út að borða:
Við bara „já, það er ekkert mál, ég get borgað þér þúsund kall fyrir að skutla heim,
ekkert mál” [en] það var alls ekki accepterað og það tók hann einhvern hálftíma að
þrúkka þetta úr einhverjum þúsundkalli niður í áttahundruð. [Við] fórum heim með
þessum gæja eftir hálftíma svona rugl. (Z)
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Þrátt fyrir að í viðtölunum kæmi fram að hefðbundin kínversk gildi svo sem stigveldi og sparsemi
séu enn áberandi í Kína voru allir viðmælendur sammála um hraðann á kínversku þjóðfélagi,
hversu ótrúlegar breytingarnar væru og hve langt það væri komið en einn taldi flesta ekki gera sér
grein fyrir hversu þróað Kína væri:
Ég held að flestir sem fari til Kína haldi að þeir séu að fara til Norður-Kóreu. NorðurKórea er engar búðir, engir bílar á götunum, allir labba og horfa niður ... Ég held að það
hafi komið fólki á óvart hvað Kína er langt komið. (M)

Einn viðmælandi lýsti þróun Kína svo: „Hraðinn á Kína er þvílíkur að ... það kemur manni alltaf á

óvart. Þetta er allt annað land.” og bætti svo við: „Þeir eru fljótir að læra. Ég get sko sagt þér að
Kínverjar verða búnir að rúlla okkur öllum upp eftir nokkur ár” (U). Í nokkrum viðtölum kom skýrt
fram hve efnishyggja hefði aukist sem samræmist skrifum Leung (2008) um hve áhersla á
efnishyggju og velgengni sé nú áberandi í Kína:
Ef horft er tilbaka þá er maður mest bæði undrandi og hrifinn af því hvað þeir fara hratt
upp þennan kapítalíska stiga og hvað breytingin í þjóðfélaginu er hröð og hvað fólkið allt
tekur þátt í þessu. (T)
Mér finnst vera mikill munur frá því að ég kom og bara núna ... Samfélagið er að mörgu
leyti opnara og náttúrulega bara meira ríkidæmi ... Það eru fleiri sem eiga peninga og
sýna það. (Q)

Aðrir viðmælendur voru sammála um miklar breytingar á kínversku samfélagi og talaði hluti
viðmælenda um hvernig viðskiptabækur, sem þeir hefðu lesið fyrir nokkrum árum væru nú að
miklu leyti úreltar:
Þetta er gömul bók [Negotiating China] og ég las hana örugglega árið 2001, 2002 en
hún var gerð 1995 og miðað við það sem stendur, í þeirri bók, er umhverfið í dag
gjörbreytt. Þetta er greinilega allt annað, frá þeim tíma þegar sú bók var skrifuð. (Y)

Annar viðmælandi talaði einnig um hvernig viðskiptabók frá 2004 væri úrelt að miklu leyti þar sem
Kína breytist svo hratt en taldi skipta mestu máli að: „… dæma aldrei aðra menningu út frá sinni

eigin menningu“ (R). Viðmælandi hélt svo áfram og talaði um mikilvægi þess að skilja hversu
margir búa í Kína til þess að skilja kínverskt samfélag:
Kína er ekki annað land, það mætti kalla það frekar planet China ... það verður aldrei
ofsagt [að] þarna búa 1,7 milljarður manns ... Það búa semsagt meira en tvöfalt fleiri í
Kína heldur en í Evrópu og Ameríku til samans. (R)

Einn viðmælandi taldi það auðvelt að segja: „Kínverjar eru 1,3 milljarður” (Q) en taldi fólk ekki
skilja það raunverulega nema vera þarna, finna samkeppnina og togstreituna: „… sumir kalla það
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græðgi eða svona drive hjá fólki til þess að koma sér áfram, af því að það hreinlega verður að gera
það” (Q) og benti á það væri ekkert ólíkt því að til þess að skilja Ísland þyrfti að skilja hversu fá við
erum, hvað það þurfi í raun lítið til þess að breyta hlutunum.
Þrátt fyrir að viðmælendur væru sammála um hraða þróun, virðast sumir hlutir breytast hægt.
Aðspurður hvort miklar breytingar hafi orðið á viðskiptaumhverfi svaraði einn:
Það er svolítið limited í kringum minn business ... þar sé ég svosem ekkert mikinn mun, í
mínum business, að það hafi eitthvað breyst mikið ... Þar sem maður hefur séð breytingar
er auðvitað á öllu umhverfi. Öll þessi fyrirtæki sem eru að koma til Kína, McDonalds ...
Walmart og Carrefour og öll þessi fyrirtæki. Þetta hefur breyst þannig auðvitað … Mun
fleiri fyrirtæki [eru] komin og væntanlega með því fylgja aðeins öðruvísi siðir og öðruvísi
viðskiptahættir. (Y)

Annar talaði um hvernig þeir finndu sínar eigin leiðir, til dæmis þegar netið væri að draga úr mátt
„guanxi”: „Þjóðfélagið er að opnast meira ... ég meina með mátt internets og meira þá er máttur

„guanxi” að minnka og ég meina nei þeir finna bara sínar leiðir ...” (K).
Áhugavert var í hve mörgum viðtölum var talað um hið óútskýranlega í Kína: „Það er svo margt í

Kína sem er óútskýranlegt ... Það er einhver regla eða hefð á hvernig hlutirnir eru gerðir sem
ógjörningur er að skilja ...” (R). Þetta virðist hinsvegar ekki vefjast eins mikið fyrir Kínverjum, sem
eru vanir að sætta sig við og fara eftir reglum þó þeir skilji ekki tilganginn með þeim, vegna
mikillar valdafjarlægðar og virðingar fyrir yfirvaldi:
Við höfum það semsagt að reglu ... að það er bara eitt orð sem er bannað að nota í
okkar fyrirtæki og það er orðið „why” ... „afhverju” ... því sú spurning getur gert þig
brjálaðan ... Við keyptum bíl um daginn ... síðan ætluðum við að merkja hann með
fyrirtækja logo-inu [en] þá er það bannað. Það er bannað að merkja bíla. Við getum gert
tvennt: spurt „afhverju” ... getum eytt einhverjum tíma í það og allar líkur eru á að við
myndum aldrei finna svar við því. Í öllum öðrum löndum myndi maður athuga afhverju
ekki má láta auglýsingar á bílinn? ... Í Kína þá bara spyrðu ekki. Það er bara bannað að
merkja bílinn, þá eyðir þú ekki meiri orku í það. Þá er hann bara ómerktur. (R)
Ég er búinn að vera að tala við kerfisstjórann minn hérna í dag um það hvort það ætti að
láta gera einhverjar breytingar á netuppsetningunum og búinn að heyra þrisvar í dag:
„Já, ég veit að þetta ætti að vera hægt en þetta er bara ríkisapparat og þá er þetta
ekkert hægt” eða það veit enginn hvort þetta sé hægt og það veit enginn við hvern ætti
að tala til að vita hvort þetta sé hægt ... (S)

Þetta samræmist að einhverju leyti kenningum Chan o.fl. (2002) og Faure og Fang (2008) sem
telja að Kínverjar sjái heiminn öðruvísi en Vesturlandabúar þrátt fyrir að alþjóðavæðingu og
undirstrikar mikla virðingu fyrir stigveldi.
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4.2 Kínverskt viðskiptaumhverfi
Í viðtölunum kom fram að viðskiptaumhverfið beri þess merki að einn flokkur hafi farið með tögl
og haldir í atvinnumálum áratugum saman. Innganga Kína í World Trade Organization, árið 2001,
virðist hafa haft mjög jákvæð áhrif á kínverskt viðskiptaumhverfi.

4.2.1 „Guanxi”
Hjá flestum viðmælendum kom skortur á trausti í viðskiptum í Kína skýrt fram. Einn viðmælandi
útskýrði vel hvernig Kína er ólíkt Íslandi hvað traust varðar og hvernig „guanxi” brúar bilið:
Hér er mun stærra viðskiptaumhverfi, þar sem fólk þekkir síður til hvers annars eins og er
á Íslandi, þannig að traustið byrjar alltaf á 0% öfugt við það sem er á Íslandi þar sem það
byrjar frekar á 96% fer upp í 98-99% en getur hrunið ef þú bregst. Hér hrynur það aldrei
niður í 0% aftur, það treystir þér hvort sem er enginn alveg. (X)!

Einn viðmælandi tók sérstaklega fram að annað hvort ríki fullkomið traust milli aðila eða
tortryggni:
Mín reynsla er sú að annaðhvort nærðu trausti þeirra eða þú nærð ekki trausti þeirra. Það
er nánast ekkert þarna á milli … Þú þarft að ná svoleiðis trausti til þess að geta talað við
þá. Það skiptir miklu máli uppá öll samskipti að geta treyst því sem þeir segja. (T)

Annar viðmælandi tók í svipaðan streng og lýsti því yfir að traust væri mikið vandamál í Kína og
taldi að „guanxi” snérist að miklu leyti um rannsóknarvinnu: „Þetta byggist allt á rannsóknarvinnu

og athugun á áreiðanleika þeirra aðila sem að við erum í viðskiptum við” (K). Þessi svör
viðmælenda samræmast vel skrifum Davison og Ou (2008) og Nair og Stafford (1998) sem telja
„guanxi” vera sérstaklega mikilvægt í Kína vegna tilhneigingar Kínverja til þess að vantreysta
ókunnugum og veiks lagaramma. Einnig má finna samræmi í greinum Dunfee og Warren (2001),
Millington o.fl. (2006), Davison og Ou (2008) og Nair og Stafford (1998) hvað varðar hlutverk
„guanxi” en það brúar bilið sem þarf með því að gefa merki um traust og heilindi. Með öðrum
orðum „guanxi” tryggir áreiðanleika upplýsinga.
Meirihluti viðmælenda var sammála um að „guanxi” spilaði stórt hlutverk í kínversku samfélagi og
viðskiptalífi og mikilvægt væri að njóta góðvildar stjórnvalda. Einn viðmælanda sagði það vera líkt
og Guð væri mættur, þegar forseti mætir á staðinn. Annar viðmælandi sagði: „Það skiptir máli að

vera með vissa góðvild sem við höfðum og byggðum upp frá opnun fyrirtækisins” (X). Annar
viðmælandi ítrekaði mikilvægi „guanxi” í langtímasamböndum: „Guanxi er mjög mikilvægt og

áður en þú ferð í viðskipti við Kínverja þá þarftu að byggja upp góð sambönd ... sérstaklega ef þú
ert að huga að longterm viðskiptasamböndum” (K). Einn viðmælandi tók þó sérstaklega fram að
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það þyrfti meira „guanxi” til að selja en að kaupa: „Auðvitað þarftu eitthvað svona [guanxi] með,

en yfirleitt ef þú ert að kaupa eitthvað, þá þarftu nú minna guanxi heldur en ef þú ert að selja
eitthvað” (N) en það samræmist vel skrifum Faure (1999) um að hvað Kínverja varðar eru það ekki
útlendingar sem selja Kínverjum heldur kaupa Kínverjar af útlendingum. Annar viðmælandi gaf
dæmi um hversu stórt hlutverk „guanxi” spilaði í ráðningu starfsmanna og varaði við því að
Kínverjar hneigjist til þess að ráða vini og ættingja: „Þegar þú ert að ... láta local aðilana ráða

fólkið, þá verðuru að passa þig rosalega vel á því að það sé ekki bara ráðið systur og bræður og
frændur og systkini og schoolmates. Því þetta byggist allt upp á því” (O). Þetta samræmist skrifum
Davison og Ou (2008) og Ghauri og Fang (2001) sem segja „guanxi” áberandi og mikilvægan
hluta félagslegs, viðskiptalegs og pólitísks lífs í Kína. Athyglisvert er að nokkrir viðmælendur höfðu
orð á því að mikilvægi og máttur „guanxi” væri mismikið eftir stærð borga og bæja en einn
viðmælandi lýsti því á eftirfarandi hátt:
Þegar þú ert komin í þessu litlu province inni í landi ... þá gerir þú ekkert nema með
guanxi og þú getur ekkert ætt þar inn og heimtað ... Það er ekkert hlustað á það hvað
lögin segja. En þetta er auðvitað svolítið öðruvísi þegar þú ert komin í stærri borgirnar ...
Það er bara eins og á Íslandi, það er ... allt orðið nánara. (Y)

Þetta samræmist skrifum Guthrie (1998) um hnignandi mátt „guanxi” vegna nútímavæðingar,
sem hefur haft meiri áhrif í stærri borgum en minni, eins og viðmælandi lýsti:
... Í litlum bæjum … þá þekkja allir alla og þeir þekkja bæjarstjórann og formann
firmaskrár og þú gerir ekki neitt … þú getur ekki einu sinni stofnað fyrirtæki nema hafa
guanxi þar … Þú getur gert það kannski lögunum samkvæmt … en það er ekkert í reynd
svoleiðis. (Y)

Einnig er athyglisvert að þó mikill meirihluti sé sammála um að „guanxi” spili stórt hlutverk í
kínversku samfélagi og viðskiptalífi, taldi tæplega helmingur viðmælenda að mikilvægi „guanxi” í
Kína væri ofmetið. Nokkrir höfðu orð á því að þegar allt kæmi til alls væru þetta bara venjuleg
viðskipti eða eins og einn lýsti því: „Ef þeim vantar vöruna og vilja kaupa hana af þér þá kaupa

þeir hana” (U). Aðrir viðmælendur tóku í svipaðan streng:
Ég held að það sé allavega alltaf mjög gott að vera með góðar kynningar og allt það en
Kínverjar eru á margan hátt miklu meira motiveraðir í það, í rauninni, að byrja í
viðskiptum við Pétur og Pál, svo lengi sem að kaup og kjör standast. (P)
Þetta er held ég bara spurningin um traustið. Hef ekki trú á því að Kínverjar, frekar en
aðrir, geri viðskipti út af vinskap eða „vinasambandi“, eins og komið hefur fram nýlega í
máli Íslensks ráðherra. Til að nefna dæmi þá þarft þú ekki frekar vináttu en á Íslandi til
að gera hér stóra innkaupasamninga og ef þú ert seljandi þá þegar peningarnir skipta um
hendur afhendir þú vörurnar, ekki mikið flóknara en það. (X)
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Upplifun þeirra samræmist illa skrifum Davison og Ou (2008) og Ghauri og Fang (2001) um að
„guanxi” sé áberandi og mikilvægur hluti félagslegs, viðskiptalegs og pólitísks lífs í Kína. Sumir
þessara viðmælenda höfðu einnig orð á því að „guanxi” væri ekki sérkínverskt, sem samræmist
vel skrifum Dunfee og Warren (2001) um að svipuð fyrirbæri og „guanxi” séu til staðar í flestum
þjóðfélögum.
Guanxi er náttúrulega bara annað orð yfir klíkuskap. Það er ekkert öðruvísi í Kína frekar
en á Íslandi og flestöllum öðrum stöðum ... það [fer mikill tími í að byggja upp
vináttusambönd] alls staðar. (M)

Meirihluti viðmælenda hafði orð á því hversu mikil vinna færi í að byggja upp „guanxi” og rækta
tengsl, sérstaklega þegar hugað væri að langtímasamböndum. Einn viðmælandi lýsti því svo: „Við

þurftum að skála ansi oft við þá og svona ganbei ... rækta tengslin og það allt saman” (Q). Annar
tók í svipaðan streng og sagði: „Við erum búin að koma okkur upp kerfi, ég og konan mín, hún

hellir vatni í glasið mitt og víni hjá hinum svo að ég lifi af kvöldið” (T). Annar viðmælandi var
sammála en á honum mátti heyra að þetta væri mjög misjafnt:
Kína er svo rosalega fjölskrúðugt. Ég hef lent á fyrirtækjum og köllum sem eru afskaplega
forneskjulegir ... Mjög margir eru með allskonar kreddur og þú veist, ekki hægt að stunda
viðskipti öðruvísi en að fara út að borða og detta íða og helst að „drepa” útlendinginn
en aðrir nenna ekkert svoleiðis, bara frekar modern ... (L)

Enn aðrir gáfu dæmi um vinnuna sem færi í að byggja upp tengsl og þau jákvæðu áhrif sem það
hefur:
Ég eyddi mjög miklum tíma í það [byggja upp persónuleg tengsl], sérstaklega við eina
verksmiðjuna að sem við vorum að vinna með. Ég fór upp eftir einu sinni í viku og þá hitti
maður vinnslustjórann og líka oft framkvæmdarstjórann ... Þó svo að það væri ekki neitt
sérstakt. Að fara og láta sjá sig og setjast niður og spjalla við þau og borða og svo
framvegis ... það var eiginlega það sem sem tryggði alveg samstarfið ... [frekar en]
eitthvað bókfast í samningi ... (V)

Spurður um hvernig viðmælandi byggði upp „guanxi” svaraði einn: „Þú reynir að finna eitthvað

sem þú átt sameiginlegt með mönnum og og þú tengist þeim þannig ... þú ert bara buddy ... Þetta
er bara vinna að byggja upp guanxi” (K). Hann hélt svo áfram og útskýrði mikilvægi þess að vera
búinn að byggja upp samband áður en farið er fram á greiða gegn greiðslu: „Þú labbar ekkert inn

og býður einhverjum gaur pening ... þá ertu náttúrulega bara búinn að rústa þér. Þú þarft að
byggja upp guanxi til þess að bjóða pening” (K). Annar viðmælandi var sammála þessu:
Það kostar mikla vinnu að búa til samband þannig þú getur farið að biðja um hluti og
borga fyrir þá beint. Það er eitt af því sem að ég skildi ekki alveg þegar ég var að fara

35

þarna út. Þú getur ekki hnippt í einhvern og sagt heyrðu ég ætla að borga þér fyrir að
gera þetta ... það þarf að tengjast áður. Menn þurfa semsagt að verða vinir áður en
menn fara að díla um svoleiðis hluti. (Q)

Athyglisvert er að viðmælendur tóku fram að oft snérist þetta ekki um beinharða peninga: „Oft

vilja þeir ekkert fá peninga ... þeir vilja bara fá eitthvað allt annað ... það eru oft gjafakort í í
verslunarmiðstöðvar ... vínflöskur ... bara alls allskonar gjafir ... aðrar en beinir peningar ...” (K).
Þetta samræmist vel skrifum Dunfee og Warren (2001) um að „guanxi” grunnur einn sé ekki nóg
til að koma á fót sterku „guanxi” heldur verða einstaklingar að eiga samskipti, skiptast á greiðum,
byggja upp traust og trúverðugleika og leggja vinnu í að stofna til og viðhalda sambandi. Reynsla
og upplifun viðmælenda af greiðasemi, gjöfum og mútum var tvískipt. Meirihluti sagði það
algengt. Einn viðmælandi gaf dæmi um mútur:
Þessir tveir menn eiga að fara beint í verksmiðjurnar, til þeirra sem taka ákvarðanir ... t.d.
tæknistjóra og bjóða þeim mánaðarlega út að borða, karíókí og bjór og rauð umslög og
þú tekur okkar vöru. (R)

Einn lýsti því hvernig það telst sjálfsagt mál að sá sem kaupir inn olíu fyrir verksmiðju taki við
rauðu umslagi og láti svo fyrirtækið borga aukalega fyrir olíuna. Einnig gaf hann dæmi um hvernig
eftirlitsaðilar búist við greiðslum til þess að gefa grænt ljós á að allt sé í lagi en reynsla hans var í
samræmi við reynslu annars viðmælanda sem lýsti því svo:
Svo eru það aðilar í innkaupum sem láta múta sér af birgjum … Það má líka nefna
ríkisstarfsmenn sem vinna við að útdeila starfsleyfum til fyrirtækja og hafa eftirlit með að
starfsemi fyrirtækjanna fari fram með réttu lagi. Þessir aðilar eiga til að gera úttektir þar
sem ekkert finnst en samt þarf að framleiða sönnunargögn sem sýna hið gagnstæða, allt
gert til að þú borgir í þeirra vasa. (X)

Sumir viðmælenda töluðu um hvernig hægt væri að liðka fyrir hlutum en einn viðmælandi lýsti því
svo: „Einhver sem situr inni í einhverju ríkisapparati, hefur völd, getur komið hlutum til leiðar ...

yfirleitt reyna menn að græða á því ... fyrir sjálfan sig” (Q). Aðrir lýstu sinni upplifun svo:
Það er náttúrulega mjög þægilegt við Kína að þó það séu allskonar lög og reglur að þá er
alltaf hægt að finna einhverja leið og þá einmitt þarftu að vera með þitt bakland af vinum
og vandamönnum en það getur leynst í því að vera bara með mjög gott starfsfólk. (P)
Það er svo sem hægt að leysa hluti sem að ætti að leysa öðruvísi með ákveðnum
aðgerðum ... Maður hefur leyst svona minniháttar hluti með einhverju en aldrei svona
stóra hluti. Eða svona svo maður tali svolítið undir rós. Ef þú þarft að redda einhverju
svona þá er það hægt ... stundum. (Y)

Einn viðmælandi gaf dæmi um hverning skilningsaukar hjálpuðu til við að mynda góð tengsl:
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Til þess að búa til svoleiðis tengsl þá þá eru svona ... maður getur kallað það
skilningsaukar ... boðsferðir og einhverjar gjafir og svona. Ekki þannig að við höfum
verið að borga mikið af umslögum. En meira hérna eins og ferðir ... útvega visa og svona
eitthvað boðsbréf og svo koma þeir til Íslands og halda einn hálftíma fund og svo er farið
á Gullfoss og Geysi með einhverja sendinefnd. Síðan einhverja fleiri staði í Evrópu líka.
Þannig að það það kostar að byggja upp sambönd í Kína. (Q)

Á meðan einn viðmælandi talaði um hvernig kínverskir samstarfsmenn hafi stundum leyst hlutina á
sinn hátt án hans vitundar en hann taldi það vera vegna þess að þeir skömmuðust sín að hluta til
fyrir þetta:
[Hann] sagði mér að þetta væri kannski sú hlið af Kína sem hann vildi ekkert að ég
kynntist. Hann sagði það bara beint við mig ... Þetta var líka þannig að þeir voru að nota
sínar aðferðir við að leysa vandamál sem fyrirtækið stóð frammi fyrir og var í þágu
fyrirtækisins ... Þannig að þeir voru kannski ekki að fara á bak við mig þannig lagað en
þeir kannski létu mig ekkert vita af þessu … [en] ég bar bara 100% traust til þeirra og
þeir voru ekki þannig lagað að svíkja fyrirtækið eða svíkja mig. (V)

Þetta samræmist skrifum Leung (2008) og Chan o.fl (2002) um að áhersla á efnishyggju hafi leitt
til þess að sumir Kínverjar bíði lægri hlut fyrir græðgi sem getur leitt til spillingar og ósiðlegra
viðskiptahátta vegna veiks lagakerfis. Einnig samræmist upplifun viðmælanda af gjöfum skrifum
Dunfee og Warren (2001) um mikilvægi heimboða, skemmtana og gjafa til þess að byggja upp
sterkt „guanxi” þar sem margir Kínverjar telja „guanxi” einu skilvirku leiðina til þess að stunda
viðskipti (Chan o.fl., 2002). Flestir viðmælendur höfðu orðið varir við spillingu en menn voru ekki á
einu máli um hversu mikil hún væri. Á meðan sumir töldu spillingu mikla: „Ég held að það sé alveg

gríðarlega mikið um það [spillingu, greiðslur til að liðka fyrir leyfum og fleiru] og ég held það það
fari í raun og veru alveg gríðarlega versnandi” (O). Voru aðrir sem töldu hana mun minni: „...
eigum við ekki að orða það þannig að það var miklu minna en ég bjóst við” (T). Viðmælandi talaði
þó um að í upphafi hafi hafi þeir ráðið fyrirtæki og greitt þeim prósentu fyrir að sjá um öll leyfi:

„Við vissum ekkert af því hvernig þeir notuðu það en það var í eina skiptið sem að við höfum
eitthvað þurft að smyrja okkur í gegn” (T). Athyglisvert er að nokkrir viðmælendur höfðu orð á því
að spilling væri mismikil milli borga:
Ja er einhver meiri spilling þarna heldur en hér? Það er eftir hvernig þú skilgreinir
spillingu. Ég veit ekki, jú auðvitað er einhver spilling og er ennþá og sérstaklega þegar
þegar þú ert komin út fyrir stærri borgirnar ... Maður varð meira var við hana fyrst þegar
maður var að byrja. (Y)

Þetta samræmist skrifum Chan o.fl. (2002) um hvernig „guanxi” geti leitt til ósiðlegra
viðskiptahátta og skrifum Guthrie (1998) um hnignandi mátt „guanxi” vegna nútímavæðingar.
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Nokkrir viðmælendur minntust á erfiðleika við að eiga við tollayfirvöld, bæði í innflutningi og
útflutningi þar sem: „kínverskir tollverðir hafa tök á því að tefja afgreiðslu” (L) en einn viðmælandi
lýsti mikilvægi „guanxi” í því samhengi: „Það getur verið erfitt að koma vörum gegnum tollinn eða

sýnishornum. Einstaka sinnum þá er beðið um að senda á ákveðinn stað eða gegnum ákveðið fólk
... [þú] þarft að þekkja einhvern” (J). Hluti viðmælenda sagðist ekki verða mikið var við spillingu
og sögðust sumir viðmælendur neita að taka þátt í henni:
Þú þarft bara að taka view á því þegar þú byrjar hvort þú ætlir að gera það eða ekki. Það
hefur einu sinni komið fyrir að það var svona skattamál hérna sem við vorum að rífast um
og þá var okkur boðið að græja það en við bara neituðum því og borguðum meira og
það var ekkert mál. (M)

Annar sem sagðist ekki taka þátt í mútum sagðist sætta sig við afleiðingar þess:
Minn sölustíll er ekki með neitt budget í að enterteina eitthvað fólki. Alls ekki, alls ekki ...
Við missum helling af viðskiptum við flott fyrirtæki ... Ég sé mjög eftir því að vera ekki fær
um að birgja þessi fyrirtæki en það er bara ekki séns að það séu mútur sem að [komi því
til leiðar] ... Maður getur tapað á því í fyrstu ... Við náttúrulega erum með mjög skýra
stefnu í þessum málum og verðum að lifa með því að missa viðskipti og [við] missum
viðskipti út um allt. (L)

Nokkrir viðmælendur höfðu orð á að eitthvað væri um að þeirra starfsfólki væru gefnar gjafir en
flestir töldu það smávægilegt og ekki til vandræða: „Auðvitað eru ennþá gjafir í gangi. Maður veit

það. Þau koma og gefa gjafir. Við svona látum það aðeins óáreitt, leyfum þeim aðeins að meta
það sjálf, hvenær á að stoppa sko, hvar mörkin liggja. Þetta er bara í þeim svo mikið þetta er svo
rík hefð“ (Y) en annar tók í sama streng:
Það er ekki stór vandamál, allavega hjá okkur ... Það er ekki þannig að okkar fólk geti
fengið einhverja peninga og gefur svo afslætti eða neitt svoleiðis ... en þú getur alltaf
ímyndað þér það að þegar fólk vill endilega að þú gistir á þessu hóteli og allir gista á
þessu hóteli ... vitandi það að skrifstofukonan er að fara gifta sig eftir eitt og hálft ár. Þá
veistu alveg að einhversstaðar þarf að halda veisluna. (O)

Einn viðmælandi taldi þetta ekki svo ólíkt Íslandi: „Þetta er svona eins og hér ... voru ekki oft ...

einhver fyrirtæki að gefa einhverjum ríkisstofnunum einhverjar flöskur og eitthvað svona konfekt
og svona. Ég meina og þetta gera þeir líka” (Y). Nokkrir viðmælendur töluðu þó um að þeir væru
ekki alveg rólegir yfir þessum gjöfum eða eins og einn sagði: „Þegar maður er með mann í vinnu

við að kaupa hluti fyrir sig þá er mjög auðvelt að sofa illa gagnvart tortryggni” (L).
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4.2.2 Heiður og orðspor
Flestir viðmælenda voru sammála um mikilvægi og hlutverk heiðurs og orðspors í kínversku
samfélagi sem er í fullu samræmi við greinar Fang (2003), Ho (1976) og Tjosvold, Hui og Sun
(2004) um að heiður og orðspor og verndun þess séu grundvöllur kínverskrar kurteisi sem er
nauðsynleg til þess að þróa persónuleg sambönd en einn viðmælandi lýsti því svo:
Face ... ég meina ef þú tekur ekki tillit til face þá ertu bara dauður. Það er bara algert
fundamental atriði í viðskiptum við Kínverja. (K)

Viðmælandi tók svo dæmi um afleiðingar þess að taka ekki tillit til heiðurs og orðspors:
Ef þú móðgar yfirmann í fyrirtæki fyrir framan starfsmenn hans ... mun hann aldrei
fyrirgefa þér … nema þú farir bara niður á hnén … fyrir framan alla og segir fyrirgefðu
… bara fyrirgefðu …. (K)

Flestir viðmælenda töldu einnig heiður og orðspor mikilvægari í Kína en annars staðar þó svo að
heiður og orðspor skipti aðrar þjóðir einnig máli. Það samræmist greinum CoCroft og Ting-Toomey
(1994), Ho (1976) og Tjosvold o.fl. (2004) um að verndun heiðurs og orðspors sé sérstaklega
mikilvægt í Kína vegna heildarhyggjumenningar. Einn viðmælandi sagði:
Þetta með að halda andliti og þetta allt saman ... Það er náttúrulega miklu meira þarna
úti heldur en eins og hér eða oft í Evrópu. En þetta er samt, held ég bara, svona
hálfmannlegt ... Það er ofsalega margt í þessum samskiptum sem að eru bara mannleg
og það er bara mismunandi magnað upp eftir því hvar þú ert í heiminum. (Q)

Athyglisvert er að örfáir viðmælendur töldu vægi heiðurs og orðspors í Kína ofmetið eða heiður og
orðspor ekki sér kínverskt en einn viðmælandi talaði um: „... að koma einhverjum í einhverja

hryllilega vandræðalega stöðu, sér í lagi fyrir framan alla, er náttúrulega ekki eitthvað sem maður
ætti að stunda. Hvorki í Asíu né annars staðar” (P). Annar viðmælandi sagði:
Ein regla svona sem einhver hvíslaði að mér þegar ég fór til Kína fyrst var „vertu aldrei
illur, öskraðu aldrei á þá og eitthvað svona.” Blessuð, þetta er bullshitt maður. Það er
langbest að vera ... hlutirnir fara aldrei betur af stað nema þegar maður er alveg
dýrvitlaus við þá. Þá eru þeir mjög góðir í marga daga á eftir. (U)

Ekki er unnt að útskýra þennan mun á upplifun viðmælanda á mikilvægi heiðurs og orðspors út frá
staðsetningu né hversu mikla reynslu viðmælendur hafa af Kína. Mögulegt er þó að reynsla eins
viðmælanda í öðru Asíulandi hafi valdið því að hann mat mikilvægi heiðurs og orðspors ekki mjög
mikils í Kína. Mismunandi viðhorf komu einnig fram þegar viðmælendur voru spurðir hvernig þeir
meðhöndluðu ágreining í Kína. Nokkrir viðmælendur tóku það sérstaklega fram að þeir færu mjög
varlega þegar ágreiningsmál kæmu upp:
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Maður reynir alltaf að gefa viðkomandi andlit … ef það er eitthvað alvarlegt sem það
stendur út á þá fer maður ógeðslega diplómatískt í þá ... Maður confrontar ekki aðila
beint. (V)

Þetta er í fullu samræmi við skrif Fang og Faure (2010), Faure og Fang (2008), Tjosvold og fl.
(2004), Tjosvold og Sun (2002) um að verndun heiðurs og orðspors getur leitt til þess að
samningsaðilar hiki við að taka þátt í ágengum samskiptum, til þess að koma í veg fyrir að orðspor
þeirra eða samningsaðila bíði hnekki og til þess að viðhalda félagslegum samhljóm. Einn
viðmælandi útskýrði mun á því hvernig ágreiningur er leystur í Kína og á Vesturlöndum og hvernig
það getur tekið tíma að komast að niðurstöðu:
Í vestrænum löndum þá viljum við fá niðurstöðu í málið, bara efnislega niðurstöðu í málið
... en í Kína þá er það ekki númer eitt, tvö og þrjú. Eitt, tvö og þrjú er bara einhvern
veginn að ná sambandi við þann aðila sem þú ert að tala við. Gera þetta frekar rólega
og alls ekki confronta neinn ... Svo einhvern veginn ræðið þið málin eins og t.d; „já það
væri sniðugt að gera hlutina svoleiðis” og svo smám saman komast báðir í skilning um
hvað er best að gera. (R)

Upplifun annars viðmælenda af þessu var svipuð, en hann sagði:
Já, það tekur lengri tíma í Kína [að leysa ágreining]. En það fer eiginlega mest eftir því
hversu vel maður þekkir þá sem að maður er að eiga við ... Maður þarf að gefa þeim
lengri tíma að koma hlutunum upp á yfirborðið og síðan að ræða það og reyna að finna
lausn ... það getur tekið klukkutíma hér, en getur tekið kannski nokkra daga [í Kína] ...
að fá niðurstöðu. (Q)

Upplifun þeirra er í samræmi við skrif Tjosvold og Sun (2002) um að Kínverjar eigi til að greiða úr
ágreiningi með óbeinum hætti. Einnig samræmist upplifun viðmælenda, um að tími sem fari í að
leysa ágreining fari mest eftir hversu vel aðilar þekkjast, niðurstöðum Tjosvold, Hui og Sun (2004)
um að Kínverjar geti rætt og unnið saman að lausn vandamála á hreinskilinn hátt þegar þeir eru
vissir um að orðspor þeirra sé öruggt. Einn viðmælandi kannaðist hinsvegar ekki við að meðhöndla
ágreining öðruvísi í Kína en annarsstaðar:
Ég hef ekkert gert þetta öðruvísi. Ég meina ef það er ágreiningur þá bara er tekist á …
Það getur tekið mörg ár að leysa hann [ágreininginn]. Ég er búinn að vera í smá
ágreiningi hérna út af einu máli í átta ár, ekki enn búið að leysa það. Þannig að þeir eru
ekkert rosalega mikið að gefa sig. En svona er þetta stundum. (N)

Velta má fyrir sér afhverju viðmælandi sé búinn að eyða átta árum í smá ágreining í stað þess að
knýja fram niðurstöðu en ef til vill er það til þess að vernda heiður og orðspor beggja aðila því eins
og einn viðmælandi komst að orði:
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... Annars reynir þú að leysa hann [ágreininginn] án þess að fara með málin í lögfræðinga
og réttarkerfið. Höfum svo sem reynslu af hvoru tveggja. Enginn vill tapa andlitinu hér
sem gerist frekar ef farið er í hart. (X)

Einn viðmælenda gaf dæmi um hvernig heiður og orðspor hefur áhrif á daglegan rekstur sem sýnir
vel vilja Kínverja til þess að viðhalda samhljóm og hvernig verndun heiðurs og orðspors getur
valdið samskiptaörðugleikum sem samræmist vel skrifum Fang (2003) og Fang og Faure (2010):
Oft á fundum ... er kannski talað um eitthvað issue og allir sammála en enginn segir
neitt. Síðan hringir liðið allt one on one eftir fundinn ... Ef hann segir eitthvað á fundinum
um söluna þá er hann að niðurlægja sölustjórann og það er bannað ... en allt í góðu og
salan mjög jákvæð en síðan þegar maður hringir í hann one on one þá segir hann manni
sannleikann. Og þetta er issue ... að fá liðið til að speak up ... (M)

Margir töluðu um mikilvægi þess að hafa kínverskt starfsfólk sem kann og skilur kínverskt
viðskiptaumhverfi en nokkrir minntust sérstaklega á mikilvægi þess í sambandi við heiður og
orðspor:
Ég náttúrulega er með menn með mér sem vita hvað þeir eru að gera og ég bara passa
mig að halda kjafti. (M)
En svo verðuru að passa þig á allskyns og það er kannski það sem við eigum í raun
erfiðast með að gera. Það er það að við verðum náttúrulega að hafa eitthvað local fólk til
þess að passa upp á okkur og kynna okkur og stoppa okkur. Því við erum náttúrulega allt
allt öðruvísi heldur en við eigum að vera samkvæmt þeirra hefð. (O)

Þetta samræmist vel skrifum Faure (1999) um að þekking á kínverskri menningu og aðstæðum sé
nauðsynleg til þess að átta sig á raunverulegri merkingu aðstæðna og hegðunar, vegna áherslu á
heiður og orðspor. Nokkrir viðmælendur sem voru sammála mikilvægi þess að nota kínverskt
starfsfólk í samskiptum við aðra Kínverja tóku fram að: „... einhvern veginn virðist það oft ganga

betur að láta Kínverja tala við Kínverja” (Y) þar sem þeir þekkja þolmörkin betur. Athyglisvert er að
einn viðmælandi minntist sérstaklega á hvernig starfsmenn hans túlkuðu ekki beint það sem hann
sagði:
Ég veit alveg að þegar þeir túlka þá túlka þeir ekki orð fyrir orð af því sem þú segir ... Þá
[eru] þeir að fara eftir einhverri kínverskri hefð ... [Túlka] ekki í rauninni það sem þú varst
að segja [heldur] túlka í áttina að því. Svona chabuduo eins og þeir segja ... (Y)

Viðmælandi bætti svo við að hann væri búinn að þjálfa sína túlka til þess að túlka beint það sem
hann segði, eins beinskeitt og hægt er, þó innan ákveðinna marka þar sem þeir mega breyta örlítið
ef þeim finnst farið út fyrir mörkin. Þetta sýnir vel áherslu á heiður og orðspor í samskiptum. Á
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meðan nokkrir töluðu um mikilvægi þess að fara varlega í samskiptum sínum og kanna hvar
mörkin liggja:
Maður er stöðugt að reka sig á. Ekki kannski harkalega en maður þarf að finna hvar í
rauninni mörkin eru. Í samskiptum fólks, í daglegu starfi og öðru slíku ... Ég svona vissi
að maður þurfti að vera varkár. Og tamdi mér það strax í upphafi sem ég held að hafi
verið mjög gott. (Q)

Einn viðmælandi vakti hinsvegar sérstaka athygli á mikilvægi þess að láta Kínverjana vita að þó þú
takir fullan þátt í verndun heiðurs og orðspors þá komist þeir ekki upp með hvað sem er:
Vegna þess að þeir mega náttúrulega aldrei … þeir mega aldrei missa andlitið. En þú
verður samt sem áður að passa þig á því að þeir viti það að þeir megi ekki vera
ósanngjarnir, því þeir náttúrulega taka puttann og svo taka þeir hendina og svo taka þeir
allt saman. Þannig þú verður að spila það alveg rosalega vel að láta þá halda andlitinu
en samt að vita það að þú lætur þá ekkert vaða uppi með einhverja vitleysu og dóterí.
(O)

Um helmingur viðmælenda taldi áhyggjur af verndun heiðurs og orðspors hafa áhrif á
samskiptastíl Kínverja sem samræmist vel skrifum Fang (2003), Faure og Fang (2008) og Tjosvold
o.fl. (2004) um áhrif verndunar heiðurs og orðspors á kínversk samskipti.
Já, þeir eru mjög lítið fyrir „nei” og mjög lítið fyrir neikvæð skilaboð ... og þetta að passa
faceið og svona. Maður verður að passa það á fundum og svona að taka þá ekki ... ekki
tæta þá í sig. Ekki skamma þá eða niðurlægja þá í samningagerð. Þeir verða alveg
brjálaðir yfir því. (M)
Ef ég segi við starfsmanninn: „Víst þú verður að gera þetta, þú verður að gera þetta”. Að
þá myndi hann kannski ekki eins auðveldlega getað sagt „nei” eins og kannski
Vesturlandabúi myndi segja. Af því hann myndi bara segja: „Hættu þessu bulli, þú veist
ekkert hvað þú ert að tala um”. (S)

Hinsvegar er ekki víst að eingöngu sé um áhyggjur af heiðri og orðspori að ræða í seinni
tilvitnuninni þar sem aðrir hlutir, svo sem stigveldi, hafa einnig áhrif. Annar viðmælandi útskýrði
óbeinan samskiptastíl Kínverja sem kurteisi sem fellur vel að kenningum Fang (2003) sem telur
heiður og orðspor eða verndun þess stóran þátt í kínverskri kurteisi sem getur þó valdið
samskiptaörðugleikum til dæmis þegar kínverskt „já” þýðir ekki „já” (Fang, 2003).
Það er þessi skilningur að „já” þýðir ekkert „já” og það þýðir ekkert „já” nema að tala
um hlutina og vera vissir um að menn skilji hvorn annan. Og fyrir Asíubúum þá er oft á
tíðum „já” bara kurteisi … Því meira sem þú þekkir mótaðilann eða bara Kínverja þá átt
þú að skilja þegar þeir eru að segja „nei” þó að þeir segji ekki „nei”. Það er bara eitt af
því sem þarf að kunna á. „Kannski” þýðir „nei”. „Seinna” þýðir „nei” „En að gera þetta
svona?” það þýðir líka „nei”... Maður fer dálítið að skilja þennan samskiptamáta þegar
maður er þarna úti. (Q)
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Sumir viðmælenda töluðu um að samskipti yrðu auðveldari og afdráttarlausari eftir því sem
samband aðila hefði varað lengur og eftir því sem menn væru komnir hærra í valdastigann sem
samræmist vel kenningum Tjosvold, Hui og Sun (2004) um að Kínverjar geti rætt og unnið að
lausn vandamála þegar þeir eru vissir um að orðspor þeirra sé öruggt. Einnig samræmist það
skrifum Kirkman og Shapiro (1997), Becton og Field (2009), Jakcson og Bak (1998) og Paine og
Organ (2000) um hvernig valdafjarlægð og virðing fyrir yfirvaldi hefur hamlandi áhrif á frumkvæði.
Auk þess má finna samræmi í niðurstöðum Salmi (2006) um mikilvægi langtímasambanda til þess
að byggja upp traust. Einn viðmælandi lýsti því svo: „Þegar maður er með aðila sem maður er

búinn að vinna mjög lengi með og eiga gott samstarf ... og eiga mjög mikil samskipti ... þá
kannski talar maður aðeins beinna út ... og þá færðu líka meira ... miklu meira afgerandi svör” (V).
Annar gaf dæmi um hvernig áhyggjur af heiðri og orðspori breytist í langtímasambandi: „Í byrjun

þegar þú ert að kynnast þeim og þekkir þá ekki … þá eru þeir svolítið í kringum þig eins og köttur
í kringum heitan graut … passa sig” (Y). Viðmælandi talaði um að eftir því sem liði á sambandið
og menn væru orðnir meiri vinir og hefðu gengið í gegnum ýmislegt saman breyttust samskiptin:
Ég hef lent svoleiðis í rifrildi við þá að ... Það var sagt „nei” og öskrað „nei og já og
nei”... [Með þá] sem ég þekki og [er] búinn að vera með lengi og það kemur eitthvað
upp og ég kalla þá inn þá getum við rifist bara eins og hér heima. Þá er ekkert verið að
halda andlitinu eins og er talað um ... Þá er þetta orðið allt öðruvísi. Þá er ekki endilega
þessi kurteisi sem þarf að vera. Við látum bara allt flakka og við fáum á móti líka. Þannig
að ég hef séð báðar hliðar. (Y)

4.2.3 Samningagerð
Reynsla og upplifun viðmælenda af samningagerð í Kína var mismunandi eins og við var að búast
vegna þess hve ólík fyrirtæki viðmælenda eru, bæði að stærð og starfssemi. Athyglisvert er þó að
stór hluti viðmælenda var sammála um að Kínverjar virði samninga ekki mjög vel:
Mín reynsla er að Kínverjar taka samninga ekkert óskaplega alvarlega. (T)
Þeir virða samninga illa … Þannig samningur hjá þeim ... þeir virka bara á einn veg ...
Það er bara til þeirra hagsbóta og ef að hlutir fara á verri veg fyrir þá en samningurinn er
þá virða þeir ekki samninginn. (K)
Það eina sem er heilagt í samningum hjá Kínverjum, það er hvenær þú átt að borga. Það
er það eina sem er alveg kristaltært í samningum, það eru greiðsludagarnir þínir, annað
skiptir ekki neitt voðalega miklu máli. (N)
Það er ekki borin mikil virðing fyrir þeim ... Nei þetta snýst miklu meira um guanxi eða
vinskap og annað slíkt. (R)
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Eins og þessi ummæli sýna samræmist reynsla og upplifun viðmælenda af samningagerð við
Kínverja vel skrifum Ghauri og Fang (2001) um að samningaferli í Kína skiptist í þrjú stig og ljúki
með nýrri umferð samningagerðar. Einnig samræmast ummæli viðmælenda vel skrifum Faure
(1999) og Fang og Faure (2010) um að undirskrift ljúki ekki kínverskum samningi heldur staðfesti
aðeins einn þátt í áframhaldandi sambandi sem kom vel fram í rannsókn Ghauri og Fang á
samningagerð Ericsson í Kína þar sem helstu vandræði komu fram eftir að formlegu samningaferli
lauk, vegna tilhneigingu Kínverjana til þess að standa ekki alltaf við það sem var búið að skrifa
undir. Nokkrir viðmælendur undirstrikuðu mikilvægi þess að réttur andi sé milli manna í
samningum til þess að koma í veg fyrir misskilning eða eins og einn viðmælandi lýsti því:

„Samningur á blaði, hann hefur voða litla þýðingu nema það sé vilji beggja aðila og skilningur á
því hvað hinn aðilinn vill” (Q).
Fjölmargir viðmælendur höfðu orð á því hversu algengt er að endursemja eftir að samkomulagi
hefur verið náð sem samræmist einnig vel skrifum Ghauri og Fang (2001), Faure (1999) og Fang
og Faure (2010) um að undirskrift ljúki ekki kínverskum samningi heldur sé frekar: „staðfesting á

skilningnum á þessum tímapunkti” (M). Aðrir lýstu því svo:
Það er nú sagt um Kínverja að samningaferlið hefst eftir að búið er að skrifa undir. (R)
Þegar samningurinn er kominn og undirritaður þá er hann ekki tilbúinn. (Z)
Samningur eða það sem við köllum samningur er ekkert endilega samningur í Kína.
Maður hafði á tilfinningunni að þetta væri meiri svona viljayfirlýsing. Núna loksins
helduru, OK, þetta er komið í gegn, þá byrjarðu að semja. Þá kemur allt í einu einhver
annar ... Þá koma einhverjir nýjir. Þannig að í rauninni er þetta ákveðin taktík sem við
lærðum að þú mátt aldrei spila út öllum spilunum í byrjun, þú verður að eiga eitthvað
eftir til þess að díla með þegar kemur svo í alvöru ferlið ... (Y)

Þessi ummæli samræmast vel niðurstöðum rannsóknar Ghauri og Fang (2001) á samningagerð
Ericsson í Kína þar sem Kínverjarnir vildu oft taka upp gömul mál og semja aftur. Áhugavert er að
þrátt fyrir að flestir viðmælendur könnuðust við tilhneigingu Kínverja til þess að endursemja tóku
nokkrir viðmælendur sérstaklega fram að þó svo að það væri verið að endursemja væri ekki
endilega verið að semja um verð upp á nýtt heldur að bæta við einhverjum smá sporslum sem
samræmist mjög vel niðurstöðum Ghauri og Fang um að algengt væri að Kínverjarnir færu fram á
auka afslátt í lok samningaviðræðna.
Þegar það er kominn samningur og þú skrifar undir og verðið og magnið og allt þetta dót
að þá er alveg pottþétt að rétt áður en maður sendir fyrstu sendinguna að þá kemur
eitthvað. Þá þarftu að kaupa tryggingar eða eitthvað. Það er alltaf eitthvað ... það er eins
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og þeir haldi ekki andlitinu nema þeir nái einhverjum auka afslætti á síðustu metrunum.
(Z)
[Þeir] reyna alltaf að teygja lopann aðeins meira. Biðja alltaf um að fresta greiðslum,
aðeins lengur, aðeins lengur. (J)

Tvískipting var á upplifun viðmælenda af lengd samninga. Reynsla örfárra viðmælenda af
kínverskri samningagerð var að samningarnir væru mjög langir og nákvæmir: „Þeir verða oft

ofsalega langir, verða hundrað blaðsíðna samningar …” (S). Einn viðmælandi talaði þó um að
Kínverjunum hefði verið illa við að hafa samninginn svona nákvæman:
Samningurinn var 60 eða 80 blaðsíður … Kínverjarnir kvörtuðu um að við værum að
gera samninginn allt of flókinn. Þeir sögðu að þetta [væri] miklu einfaldara og [þyrfti]
ekki að vera allt svona niður njörvað ... (V)

Það samræmist skrifum Fang og Faure (2010) og Faure (1999) um að Kínverjar vilji helst aðeins
setja helstu skilmála lauslega niður á blað og líti á mjög nákvæm samningsdrög sem vísbendingu
um vantraust milli aðila. Annar viðmælandi lýsti því hvernig hann væri farinn að skipta samningum
í Kína í tvennt. Eflaust til þess að höfða til Kínverja með stuttum og einföldum samningi en samt
með allt nákvæmlega skráð niður, til þess að taka allan vafa af:
Meira detaileraðir [samningar í Kína]. Ég er farinn að gera allt allt öðruvísi samninga en
við höfum gert áður í Kína ... Við erum farnir að skipta þeim alveg í tvennt. Við gerum
svona front. Sem er bara kassi eða bara eins mikið barnamál og hægt er. Engir detailar ...
bara greiðsluskilmálar, verð og bara þetta, þetta, þetta áttu að kaupa punktur og svo
kemur alveg chunk fyrir aftan af bara detail, detail, detail ... (O)

Líklegt er að ólík reynsla þessara örfáu viðmælenda af samningalengd í Kína megi skýra með því
að þeirra samningar voru ekki hefðbundnir og í sumum tilvikum tóku þeir á flóknum og nýjum
viðfangsefnum á ört vaxandi mörkuðum. Reynsla flestra viðmælenda var þó í miklu samræmi við
skrif Fang og Faure (2010) og Faure (1999) um tilhneigingu Kínverja til þess að festa aðeins helstu
skilmála lauslega á blað:
Það sem að í Bandaríkjunum væri 25 bls að þá er það oft ein, tvær blaðsíður í Japan. Ég
upplifði það líka svoleiðis í Kína ... það er bara í rauninni svona grunnhugtök og stærðir.
(P)
Við erum bara með einfaldan samning ... bara ein blaðsíða ... (Y)
Þetta eru ekki flóknir samningar. (J)
Kínverska módelið [er] að vera með mjög lítinn texta. En á móti kemur að yfirleitt þegar
menn skrifa undir samning þá eru þeir búnir að kynnast það vel ... þeir þekkja hvorn
annan og vita hvað hvor vill. (Q)
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Þrátt fyrir að mikill meirihluti viðmælanda var sammála um að samningar í Kína væru yfirleitt mjög
stuttir voru til viðmælendur sem höfðu upplifað bæði mjög stutta og mjög langa samninga og
sögðu það fara eftir fyrirtækjum og atvinnugreinum.
Hvað upplifun viðmælenda af samningaferlinu sjálfu, kom fram ákveðin tvískipting varðandi hversu
langan tíma samningagerð tæki í Kína. Tæplega helmingur taldi að það tæki langan tíma að
semja, sem samræmist vel niðurstöðum rannsóknar Nair og Stafford (1998) sem sögðu að
meðaltími samningagerðar væri átján mánuðir.
Það tekur tíma að semja og [þeir] eru með ambitionir og eru til í að skvísa þig og taka oft
hvíta manninn á taugum ... Hvíti maðurinn þarf alltaf að vera að tala og þolir illa þögn og
svoleiðis. (M)
Við byrjuðum dálítið með svona strangt ferli … og vorum endalaust á einhverjum
samningafundum og endalausir dinner og ég veit ekki hvað og hvað ... Kannski [var]
partur af þessu langa samningaferli að allir eru að reyna að hafa eitthvað að gera. Sýnast
vera ómissandi ... Láta vita að þeir voru að semja við útlendingana. (Y)
Þetta tekur miklu lengri tíma allt saman heldur en maður er vanur … tók mjög langan
tíma [samningagerð] … Það er óskaplega langt í öllu ... þú tekur enga ákvörðun svona
yfir borðið. (T)
Samningaferli getur verið mjög langt hérna en það er alls ekkert algilt. Markaðurinn er
farinn að hreyfast svo rosalega, rosalega hratt. (S)

Á meðan aðrir töldu samningaferlið ekki erfitt og taka ekki langan tíma sem samræmist illa
skrifum Faure (1999), Nair og Stafford (1998) og Ghauri og Fang (2001) um að samningagerð sé
mjög langt ferli í Kína.
Þessi ferill tók ekki langan tíma ... og þetta gekk svona alveg áfallalaust ... (Q)
Nei [ekki langt, erfitt og flókið ferli]. Þeir vita hvað þeir vilja og komast gjarnan að
samkomulagi um verðið og þá ganga hlutirnir hratt fyrir sig. (J)
Fyrsta samninginn minn við þetta fyrirtæki kláraði ég á svona 20 mínútum. (O)

Einn viðmælandi taldi ástæðu þess hve samningagerðin gekk hratt og örugglega vera að báðir
aðilar höfðu líka sýn á verkefnið: „Þessir samningar voru í sjálfu sér ekki erfiðir samningar af því að

báðir aðilar höfðu líkan vilja og líka sýn á verkefnið” (Q). Annar útskýrði ef til vill afhverju upplifun
viðmælenda, á hversu langan tíma það tekur að semja í Kína, er svona tvískipt:
Það fer eftir því hvernig díl þeir eru að fá. Þeir geta verið fljótir, fljótari en skugginn þegar
þeir sjá að þeir eru með góðan díl ... Þú veist að þú ert að fá sæmilegan díl þegar þetta
er farið að taka tíma ... Þeir eru mjög góðir þannig, þeir eru þrjóskari en andskotinn
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þegar kemur að samningum ... Erfiðir oft, en eru líka oft mjög fljótir að hreyfa sig þegar
þeir sjá að það þarf að hreyfa sig hratt. (U)

Annar taldi að það sem tefði og gerði mönnum erfitt fyrir í samningagerð væri ekki vandamál við
að komast að samkomulagi heldur sú mikla skriffinnska sem fylgir:
Yfirleitt alltaf þegar þú ert búinn að mynda þetta traust þá getur það tekið kannski viku
eða tvær eða þrjár að ná samkomulagi … En það er ekki bara það að ná samkomulagi ...
það er líka bureaucratið ... Sem ég held að sé svo rosalega erfitt ... ég held [að] oft á
tíðum það sé það sem er að tefja fyrir ... frekar heldur en samkomulagið sem slíkt. (O)

Áhugavert var hversu margir viðmælendur tóku fram að algengt væri að samningafundir færu fram
við matarborðið, en það samræmist vel niðurstöðum Fang, Worm og Tung (2008) um að fundir á
veitingastöðum eru mjög mikilvægir til þess að byggja upp „guanxi”:
Þeir keyra rosalega oft í gegn [viðskipti] ... við matarborðið. Ég hef sjaldan í raun og veru
setið einhverja svona bisnessfundi … (J)
Hluti af samningunum eiga sér stað við matarborðið ... þá eru náttúrulega allskonar siðir
og venjur og trikk sem eru notuð. Yfirleitt bara til þess að drekka bjór eða baijiu ... (Q)
Mín reynsla er sú að … línurnar voru lagðar við ... fundarborðið en síðan var hitt svona
klárað við, við matarborðið … Það sem var raunverulegt issue... það var oft rætt við
matarborðið og þá fylgdi því óhófleg brennivínsdrykkja. (V)

Þegar viðmælendur voru spurðir út í samningstaktík Kínverja voru svör þeirra misjöfn. Nokkrir
viðmælendur könnuðust ekki við að að þeir beittu neinni taktík, svo sem að vera mun fleiri á
samningafundum. Sumir töldu það mjög misjafnt og enn aðrir töluðu um að Kínverjarnir væru
alltaf mun fleiri við samningaborðið:
Já alltaf að vera fleiri ... Alltaf að vera mjög mjög margir ... (O)
Ég var einhvern tíman á fundi ... og ég held að við höfum verið 10, íslenska hliðin og
kínverskahliðin og þeir voru örugglega 30. Það var reyndar ástæða fyrir því ... þetta snerti
svo mörg embætti ... Ég man sérstaklega eftir einu tilfelli [þar] sem eigandinn var
ríkisfyrirtæki og þá er náttúrulega ákveðið innanhúsferil hjá þeim hvernig svona ákvörðun
er tekin og þá var það sama ... við vorum 5 og þeir voru 10 ... 15 (V)

Athyglisvert var þó að upplifun þó nokkurra viðmælenda var eins að því leyti að það er bara einn
úr hvoru liði sem talar.
Oft eru tuttugu manna fundir, en þá er það bara einn sem að talar. Hinir hlusta og í
mesta lagi standa þeir upp og hvísla einhverju að þeim sem talar. Þeir hafa ekki
tillögurétt einu sinni. (T)
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Yfirleitt [er] alltaf bara einn sem talar ... Yfirleitt alltaf bara eigandinn sem tjáir sig... eða
yfirmaðurinn ... Þú getur verið á fundum með 20, 30 manns og það er bara einstefna ...
Það er náttúrulega líka það sem að við lærum ... Ég fer stundum með einhverja fimm, sex
manns með mér ... á samningaviðræður og fundi en þeir mega aldrei tala eitt einasta orð
í ensku ... Þeim er bara bannað að gera það ... Leið og þú ferð ... að leyfa Sigga og
Gunna og þeim að tala ... sem eru annars mjög hæfir og góðir gæjar ... þá missirðu
control ... þá missirðu fókus ... ef að þeir hafa eitthvað til málanna að segja þá geta þeir
hvíslað því að mér á íslensku en þeir tjá sig ekki. (O)

Upplifun og reynsla viðmælenda af þátttöku þess sem raunverulega fer með ákvörðunarvaldið í
samningaviðræðum er mismunandi. Allt frá því að hann sé ekki viðstaddur sem leiðir til þess að
ekki sé hægt að komast að niðurstöðu á staðnum, eða þá eins og einn viðmælandi lýsir: „Það er

alltaf sá sem að tekur ákvörðunina, hann hefur alltaf verið sá sem ég tala við” (Z). Það samræmist
ekki skrifum Faure (1999) um að sá sem raunverulega fer með ákvörðunarvaldið taki ekki beinan
þátt þátt í samningaviðræðum.

4.2.4 Birgjar
Upplifun og reynsla viðmælenda af kínverskum birgjum var mismunandi. Þrátt fyrir að Fang,
Olsson og Sporrong (2004) og Giannakis, Doran og Chen (2012) hafi fjallað um breytileg gæði
vara sem framleiddar eru í Kína var upplifun margra viðmælenda af kínverskum birgjum góð.
Áhugavert var þó að flestir þeirra sem höfðu góða reynslu af kínverskum birgjum röktu það meðal
annars til mikils gæðaeftirlits en allir viðmælendur voru sammála um mikilvægi þess:
Þú þarft að vera með fólk á staðnum ... allan tímann ... yfir allt framleiðsluferlið og þegar
það er verið að hlaða gámana ... [það] þarf að vera með gríðarlega mikið eftirlit ... (K)
Númer eitt, tvö og þrjú er að hafa rosalega sterkt gæðaeftirlitssystem ... þú mátt aldrei
nokkurn tíma líta af þeim, aldrei. (N)

Upplifun og reynsla viðmælenda af mikilvægi gæðaeftirlits samræmist vel skrifum Fang o.fl. (2004)
og Salmi (2006) sem telja afar mikilvægt að kaupendur fylgist mjög vel með og tryggi gæði vöru
sem framleidd er í Kína þó framleiðsla hafi batnað og haldi áfram að batna. Fyrir utan gæðaeftirlit
kom fram í viðtölunum að möguleg ástæða jákvæðrar upplifunar nokkurra viðmælenda af
kínverskum birgjum væri sú að þeir væru með Kínverja í vinnu sem þekkja umhverfið vel. Einn
viðmælandi orðaði það svo:
Við lentum aldrei í vandræðum af því að ... menn vissu af þessum þætti og það er
náttúrulega miklu auðveldara að senda einhvern frá frá skrifstofu í Kína yfir í einhverja
aðra borg til þess að passa upp á að hlutirnir séu vel gerðir heldur en að vera senda það
frá Evrópu. (Q)
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Annar viðmælandi var sammála og taldi meðal annars ástæðu fyrir jákvæðri upplifun af birgjum
vera þá að hann var:
... alltaf með mitt eigið fólk í verksmiðjunum ... í hvert skipti sem við vorum með
einhverja pöntun að þá fóru þeir út í verksmiðjurnar, þeir skoðuðu hráefnið, fylgdust með
framleiðslunni ... tóku sýni og stikkprufur og svo framvegis ... (V)

Upplifun viðmælenda endurspeglar vel mikilvægis gæðaeftirlits og samræmist vel skrifum
Giannakis o.fl. (2012) og Fang o.fl. (2004) sem mæla með því að láta staðbundna kínverska
starfsmenn eiga samskipti við kínverska birgja, til þess að draga úr vandamálum tengdum
menningarmun.
Nokkrir viðmælendur könnuðust við að hafa lent í vandamálum með gæði á vörum sem
framleiddar voru í Kína eða eins og einn orðaði það: „Við höfum náttúrulega gengið í gegnum

allan skalann í þessu” (Y). Á meðan einn viðmælandi taldi kínverska birgja alltaf reyna að svindla
á gæðum:
Treysta aldrei neinum. Aldrei að treysta neinum. Alltaf að verifia allt sem þú færð. Því þeir
reyna alltaf að svindla á þér. Sérstaklega á gæðum. Þeir eru alltaf að reyna að finna
styttri leið. (U)

Viðmælandi taldi það vera vegna þess að þeim væri alveg sama því það sé svo mikill vöxtur í öllu
en tiltók þó, að að það væri aðeins að breytast núna síðustu tvö þrjú árin. Neikvæð upplifun hluta
viðmælenda af kínverskum birgjum endurspeglast vel í rannsókn Salmi (2006) sem leiddi í ljós
mikið vantraust í viðskiptum sem verður til þess að kaupendur verða að fylgjast vandlega með þar
sem kínverskir birgjar hneigjast oft til að gera hlutina á sem auðveldastan hátt. Velta má fyrir sér
hvort neikvæð upplifun viðmælenda af kínverskum birgjum varðandi gæði og afhendingartíma sé
vegna þess hve litlar pantanirnar og fyrirtækin eru samanborið við hina fjölmörgu mögulegu
kaupendur eins og Salmi veltir upp í rannsókn sinni.
Nokkuð var um að viðmælendur könnuðust við vandamál með birgja þó þeir hefðu ekki lent mikið
í því sjálfir en áhugavert var, að einn taldi sig ekki lenda svo mikið í vandamálum með gæði vegna
náinna sambanda við sína birgja: „En af því að við reynum að halda relationshipinu við vendorana

á mjög svona close leveli þá lendum við ekki svo mikið í því” (S) en það samræmist vel
niðurstöðum Salmi (2006) sem leiddu í ljós að Kínverjar meta langtímasambönd mikils og virðast
stefna að sigri beggja með tryggum langtíma viðskiptafélögum.
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Áhugavert er hve margir viðmælendur höfu orð á því að vandamál með gæði og þörf á svo ströngu
gæðaeftirliti stöfuðu af sparsemi, sem hefur verið talin einkennandi fyrir kínverska menningu
(Leung, 2008) en fimmta menningarvídd Hofstede (2001), langtímahugsun, byggir meðal annars á
sparsemi. Einn viðmælandi sagði að yfirleitt væri fólk ekki með framleiðslu í Kína nema með því að
hafa sitt fólk á staðnum til þess að passa upp á framleiðsluna því:
Kínverjar detta náttúrulega alltaf í það að að spara og nota eitthvað ódýrara og dóterí.
Það er bara rosalega ríkt í kínversku þjóðfélagi að reyna, eða hefur verið það, að reyna
að kaupa eitthvað aðeins ódýrara og aðeins spara og gera hlutina ekki alveg eins og þeir
áttu að vera heldur aðeins ódýrara. (O)

Aðrir lýstu upplifun sinni af sparsemi Kínverja svo:
… [fyrst] kemur sýnishornið og síðan kemur þetta tilbaka og þá er þetta aðeins þynnra ...
aðeins þynnri lausn í þessu. Þannig það er svona taktík. Þeir eru rosalega ... miklar
nánasir eða þannig, kannski ekki rétta orðið, en svona maske að reyna að spara allt sem
þeir geta. (M)
Þú ert að kaupa kannski vöru sem á að vera með vissu efnisinnihaldi og þú færð
sýnishorn af því og svo nota þeir minna af dýrara efninu og drýgja það með öðru ódýrara
efni í vörunum sem þú ert að kaupa. Til þess að spara sér peninga. (K)

Á meðan einn gaf dæmi um hvernig allir vilja fá business en kunna svo ekki að viðhalda honum
eða þjónusta:
… [við] kaupum þennan [kjúklinga]rétt frá einu fyrirtæki. Svo eftir einhverja daga eða
vikur fer að minnka aðeins kjúklingurinn í honum eða minnka aðeins kjötið í honum. Þá
eru þeir bara farnir að spara og spara … Það einhvern veginn samþykkja allir þetta ferli.
Það sama gerist hjá öllum veitingahúsunum hérna. Rosa metnaður og eitthvað í upphafi
og svo bara smám saman byrjar þjónustan að dala þegar menn hætta að nenna að fylgja
þessu eftir … (S)

Einn viðmælandi hafði þó sérstaklega orð á því að kaupendur verða líka að athuga að þegar
fyrirtæki koma og fara fram á lágu verðin geta þeir ekki farið fram á góðu gæðin.
Ef þú ert að heimta lág og lægri, lægri verð þá fara eigendur verksmiðjanna af stað og
reyna að leita að ódýrara hráefni, ódýrari íhlutum. Svo þegar varan kemur [er sagt]
heyrðu þetta er nú ekki nógu gott en á sama tíma ertu að hamra á og hamra og hamra á
verðunum ... (Y)

En viðmælandi tiltók samt: „En ekki alltaf … stundum eru þeir að reyna að cut corners og nota

eitthvað ódýrt þegar ekki er ástæða til ...” (Y). Spurning er hvort nútímavæðing sé að breyta þessu
að einhverju leyti þar sem vörsluviðskipti (e. escrow system) eru að ryðja sér til rúms í viðskiptum á
netinu og auka traust, sem ef til vill dregur að einhverju leyti úr mikilvægi „guanxi” í að tryggja
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áreiðanleika upplýsinga. Viðmælandi lýsti Taobao, einskonar eBay þeirra Kínverja og því hlutverki
sem það gegnir í að skapa traust á milli aðila á eftirfarandi hátt:
Þegar þeir [Taobao] settu upp escrow systemið, sem er þannig að þú pantar hluta
vörunnar, færð hana afhenta, verifyar hana og svo borgarðu. En þú borgar fyrst inn á
svona millireikning en viðskiptavinurinn [fær ekki að] taka út peningana fyrr en þú ert
búin að fá vöruna en þú ert samt búin að afhenda peningana frá þér. Þetta einfalda kerfi
[er] semsagt búið að sprengja successinn á þessari þjónustu. Þá er bara komið vendor
rating ... og ég hef engar áhyggjur af því að kaupa næstum því hvað sem er hérna, tölvur
eða drasl af því að ég fæ þetta afhent og svo borga ég þetta þegar ég er orðinn viss um
að þetta sé rétt. Þetta hefur hjálpað held ég markaðnum aðeins að þroskast og hjálpað
til [við að mynda] traust sem var ekkert fyrir. Taobao vefurinn er, ég veit ekki, hundrað
sinnum meira successful heldur en eBay verslunarvefurinn og það er allt í í heiminum til
sölu þarna. (S)

4.2.5 Starfsmenn
Áhugavert er að eitt af því fáa sem íslensku stjórnendurnir voru sammála um var upplifun þeirra af
frumkvæði og vilja starfsmanna til þess að axla ábyrgð. Flestir viðmælenda voru sammála því að
skortur á frumkvæði starfsmanna og vilja til þess að axla ábyrgð væri vandamál.
Já, alveg definetely [skortur á frumkvæði og vilja til að axla ábyrgð] definetely ... Það er
náttúrulega vandamál að finna gott fólk. Fólk sem getur tekið ábyrgð og sýnir initiative
og kemur hlutunum áfram og hefur skipulagshæfileika. (M)
Þetta fólk hefur sáralítið frumkvæði. Nánast ekkert frumkvæði. Allt frumkvæðið verður að
koma frá þér. Það vill aldrei taka ábyrgð. Það er mjög sjaldan sem þú finnur fólk sem
tekur ábyrgð og þú grípur það og hlekkjar það við þig. (U)

Viðmælandi lagði þó áherslu á að Kínverjar væru ágætir í einhverju sem væri tilbúið en tók þá
fram að flestir Kínverjar: „... sem hafa raunverulegt frumkvæði og brain, þeir eru komnir í sinn

eigin business” (U). Annar viðmælandi kannaðist við skort á frumkvæði og vilja til að axla ábyrgð
og orðaði það svo: „Eins og þeir segja ef þú þarft þrjá reyndu þá að ráða 30 ... ef þú þarft 30 þá

tekurðu 300. Vegna þess að þú getur ekki ætlast til þess að nema 10% af þessu fólki sýni eitthvað
frumkvæði” (O). En hann taldi þetta að vísu svæðisbundið og mun betra í stærri borgum en minni.
Einn viðmælandi sagði aðspurður um skort á frumkvæði og vilja til að axla ábyrgð að þeir
einblíndu mjög oft á hvað væri innan síns starfssviðs: „Ekki hugsa, ekki taka opna ábyrgð á neinu,

ekki lenda í aðstöðu þar sem þú þarft að reiða þig algerlega á eigin greind og taka ákvörðun út frá
því. Þá er mikið betra að bíða eftir skipunum og fá afmarkaðri verk” (L). Upplifun viðmælenda
samræmist vel skrifum Fang (2003) um möguleg hamlandi áhrif skipulagningar sambanda eftir
stöðu, eins og Konfúsíus kveður á um, á frumkvæði. Einnig samræmist upplifun viðmælenda
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skrifum Jackson og Bak (1998) um að skortur á vilja starfsmanna til þess að axla ábyrgð sé
algengt vandamál í Kína en þeir telja það vera vegna djúpstæðs ótta við að vera refsað fyrir
mistök, sem Schermerhorn og Nyaw (1990) kalla lært hjálparleysi. Athyglisvert er að nokkrir
viðmælendur höfðu orð á því hversu ábyrgir Kínverjar eru oft gerðir fyrir mistökum sínum og töldu
það ástæðu fyrir litlu frumkvæði og litlum vilja til þess að axla ábyrgð. Einn viðmælandi gaf dæmi
um þegar bílstjóri hans týndir lyklunum af bílnum:
Það voru tveir bíllyklar og hann týndi varalyklinum. Það þótti alveg sjálfsagt að draga það
frá laununum hans og ég segi: „Nei við drögum þetta ekki frá laununum hans, þetta bara
fylgir rekstrarkostnaði bílsins að lyklar týnist” og það var bara heilmikið mál.” (R)

Annar viðmælandi tengdi skort á frumkvæði og vilja til að axla ábyrgð við stigveldi og gaf dæmi
um hvernig einföldustu hlutir þyrftu allir að vera samþykktir af framkvæmdastjóra á meðan
vestrænir starfsmenn myndu taka ákvörðun sjálfir:
Fólk er hrætt við það að taka ábyrgð á einhverju. Ef það gerir eitthvað og gerir það
vitlaust þá er það dregið til ábyrgðar þannig að ef það er ekki undirritun
framkvæmdarstjóra á einhverju plaggi þá bara stoppar allt. (V)

Þetta samræmist vel skrifum Kirkman og Shapiro (1997) og Becton og Field (2009) um að ástæður
þess að starfsmenn forðist sjálfsstjórn og ábyrgð sé mikil valdafjarlægð. Nokkrir viðmælendur
röktu skort á frumkvæði og vilja til að axla ábyrgð til menntakerfisins og uppeldisins þar sem allir
byrja á að læra kínversku táknin utan að við fæðingu og halda svo áfram að læra utanbókar þar til
fólk lýkur háskólanámi: „... Kerfið er þannig og þjálfunin að verða bara geðveikt góður í því sem

þér er sagt að gera. En ekki inn í óvissuna, ekki inititative eða þannig ...” (S). Þetta samræmist vel
Roberts (2010) og Seligson (2009) sem fjallað hafa um hvernig kínverskir nemendur læra það
snemma að taka við upplýsingum og leiðbeiningum án endurgjafar.
Nokkrir viðmælendur höfðu orð á því að þrátt fyrir skort á frumkvæði og vilja til að axla ábyrgð séu
kínverskir starfsmenn mjög duglegir og vinni vel þegar þeim er leiðbeint mjög nákvæmlega. Einn
viðmælandi lýsti því svo:
Kínverjar vilja frekar gera ekki neitt heldur en að gera mistök. Þannig það þarf að leggja
hlutina mjög vel fyrir fólk til þess að það geti [unnið] ... án þess að stoppa eða án þess að
reka sig á ... Hinsvegar eru Kínverjar mjög duglegir. Þetta er mjög duglegt fólk. (Q)

Annar viðmælandi gaf dæmi um mikilvægi þess að útskýra vel hvað þeir eigi að gera:
Einu sinni vorum við að labba inn í verksmiðju og það voru þrír ofnar. Kúnnar voru að
koma í heimsókn daginn eftir og við vorum að labba í gegn. Þetta [var] alveg
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drulluskítugt maður og ég bendi á ofninn og segi það verður að þvo þetta maður, þetta
er ekki hægt. Ekki málið, verður gert. Næsta dag þá er búið að þvo einn ofninn. Don’t tell
them what you are thinking ... tell them what you want. (M)

Velta má fyrir sér hvort starfsmaðurinn sinnti aðeins því sem var nákvæmlega krafist af honum þar
sem óttast var að litið væri á frumkvæði sem ógn við vald stjórnandans eins og Paine og Organ
(2000) fjalla um í grein sinni.
Athyglisvert var að nokkrir viðmælendur höfðu orð á því að frumkvæði væri til staðar: „Ef þú

finnur rétta fólkið og leyfir þeim þetta þá er er enginn skortur á þessu” (S). Ennfremur tók
viðmælandi dæmi um starfsmann sem þeir veittu völd með ábyrgð:
Hún er farin að taka fulla ábyrgð á þessu sjálf og af því hún skilur núna að þó hún fari
aðeins fram úr budgetti eða geri eitthvað þannig þá er það bara allt í lagi. Af því hún
treystir því að ég skilji sem sagt virðið sem kemur út úr því. Um leið og hún fékk sem sagt
völdin með þá gekk það fínt upp. (S)

Upplifun viðmælanda samræmist mjög vel skrifum Chen og Aryee (2007) um að tregðu
hefðbundinna kínverskra starfsmanna til þess að axla ábyrgð í vinnu megi rekja til magnleysis eða
skorts á umboði til að hafa áhrif. Viðmælandinn talaði ennfremur um að það væru alltaf ákveðnir
aðilar sem gætu sýnt frumkvæði en með því að ráða rétta fólkið og þjálfa það áfram þá væri það
hans reynsla að: „Eitt alöflugasta starfsfólkið sem þú færð næstum því í heiminum global í dag eru

sem sagt Kínverjar, sem hafa fengið tækifæri til þess að fara og helst vinna á Vesturlöndum” (S).
Upplifun og reynsla íslensku stjórnendanna af starfsmannaveltu var tvískipt. Fáir viðmælendur
könnuðust við að vera með mjög háa starfsmannaveltu. Það samræmist illa skrifum Jackson og
Bak (1998), Leung (2008) og Wong, Hui og Law (2001), sem telja háa starfsmannaveltu vandamál
í Kína í dag. Einn viðmælandi sem sagðist vera með háa starfsmannaveltu tiltók sérstaklega að
hún væri mun hærri hjá körlum en konum:
Þeir eru yfirleitt í þremur vinnum og þeir skipta um starf ef þeir fá 100RMB [u.þ.b. 2000
kr] meira á einhverjum öðrum stað. Endalaust að leita sér að tækifærum. Þannig það er
mun hærri velta á karlmönnum heldur en á kvenfólki í Kína. (Q)

Það samræmist vel niðurstöðum Cao og Hu (2007) um að giftar konur væru ekki eins líklegar og
kvæntir karlmenn til þess að skipta um starf til þess að bæta stöðu sína. Hinsvegar stangast það á
við niðurstöður rannsóknar Chen og Francesco (2000) um starfsmannahollustu væri meiri hjá
körlum en konum. Nokkrir viðmælendur sem sögðust ekki vera með háa starfsmannaveltu,
könnuðust þó við þennan mun á kynjunum og töldu konur stöðugri starfsmenn:
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Maður verður var við að vissulega eru strákarnir gjarnari á að fara þangað sem betur
býðst annars staðar. Konurnar eru stabílli að því leytinu til að þær velja frekar
atvinnuöryggið. (R)
Konur eru stöðugri starfsmenn, þær hoppa minna á milli fyrirtækja eða þær skipta
sjaldnar um störf og ég held það hafi meðal annars með það að gera að það er ætlast til
þess að kínverskir karlmenn standi sig og verði ríkir og eignist helst sín eigin fyrirtæki. (V)

Það að konur skipti síður um vinnu getur að hluta til verið ástæðan fyrir tvískiptingu á upplifun
stjórnendanna á starfsmannaveltu. Vegna þess að þau fyrirtæki sem upplifðu mesta
starfsmannaveltu eru mestmegnis með karlmenn í vinnu og stór hluti fyrirtækjanna með lága
starfsmannaveltu er að miklum hluta með konur í vinnu eða kýs frekar að ráða konur:
Við erum með nánast yfirgnæfandi meirihluta konur og ég reyndar held að það sé mun
betra. Ég held að strákarnir séu bara allir miklu meiri businessmenn. Þeir sjá framtíðina
ekki sem corporate worker. Þeir eru á leiðinni lengra ... Þeir eru alltaf að reyna að vera
einhverjir svona millimenn og reyna að ota sínum tota dálítið mikið. Þeir eru ekkert sáttir.
Þeir ætla sér lengra. (Y)

Einn viðmælandi komst svo að orði þrátt fyrir að vera með fleiri karlmenn í vinnu, enn sem komið
er: „Konurnar eru náttúrulega yfirleitt mikið betri ... Yfirleitt [er] talað um það að ráða konu í vinnu

sé mikið betra en að ráða karlmann í Kína” (O).
Athyglisvert er hversu mörg fyrirtæki höfðu orð á því að vera með einstaklega klárar kínverskar
konur í vinnu:
Það eru þær sem bera ábyrgðina. Þær eru svo afspyrnuklárar, [að] það er engum sem
dettur í hug, í rauninni, að véfengja eitthvað sem þær eru að gera. (Y)
Hún er eiturklár ... myndi segja að hún skori 140 til 170 í IQ, myndi giska á það ... hún er
svo klár að ég finn eiginlega aldrei og bara nær aldrei betri lausn á vandamálunum sem
upp koma, heldur en hún ... (R)

Einn tók sérstaklega fram að hann treysti sínum afspyrnukláru kínversku konum algerlega en annar
talaði sérstaklega um að hann hefði átt auðveldara með að treysta kvenkyns starfsmönnum sínum:
Sú sem ég reiði mig langmest á, ef ég ætti að segja öllum upp núna, er klára konan sem
sér um reksturinn á skrifstofunni hjá mér og hefur aðgengi að öllum upplýsingum sem ég
hef ... ég myndi ekki hleypa körlunum í margt af því. (L)

Áhugavert er að einn viðmælandi sem var með lága starfsmannaveltu, án þess að vera með
kvenkyns starfsmenn í meirihluta, rakti það til þess að hann væri of vægur stjórnandi:
Ég monta mig stundum af ... að ég hlýt að vera of vægur stjórnandi því ég er með 3
starfsmenn sem eru búnir að vera hjá mér í 6 ár og annan í 4 ár. Ég held [að] það sé
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eiginlega einstakt í þessu umhverfi þar ég er svo nálægt bankanum [að] þau gætu fengið
starf á morgun. Það er mikið af fyrirtækjum þarna sem myndu borga jafnvel meira en ég
borga ... Mér hefur tekist að halda í það fólk sem ég hef viljað halda í. (L)

Annar talaði um tryggð starfsmanna gagnvart þeim sem réði það:
Þetta snerist um það, að ég var að gefa þeim ákveðið tækifæri ... þannig að þeirra
hollusta var gagnvart mér … ég réði þau inn í fyrirtækið. (V)

Upplifun þeirra samræmist skrifum Chen og Francesco (2000) um að starfsmannahollusta tengist
frekar yfirmanni en fyrirtæki vegna persónuhyggju.
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5

Umræður og ályktanir

Leitað var svara við rannsóknarspurningunni:

Hver er upplifun og reynsla íslenskra stjórnenda af viðskiptum í Kína?
með sextán viðtölum við sautján íslenska stjórnendur, sextán fyrirtækja í viðskiptum við Kína.
Af viðmælendum mátti skilja að hefðbundin Konfúsísk gildi væru enn áberandi í Kína, þrátt fyrir
síbreytilegt umhverfi vegna mikils hagvaxtar og hraðrar nútímavæðingar. Almennt voru
viðmælendur sammála um mikla virðingu Kínverja fyrir stigveldi, sem gerði boðleiðir skýrar en
hinsvegar gæti það líka haft hamlandi áhrif á samskipti og ákvarðanatöku. Kínverjar virðast líka
eiga auðveldara með að sætta sig við hið óútskýranlega vegna þess að þeir eru vanir að fara eftir
reglum, þó þeir skilji ekki hvers vegna þær voru settar, sem sýnir vel áhrif mikillar valdafjarlægðar.
Sparsemi er einnig mjög einkennandi fyrir kínverska menningu.
Það kom skýrt fram að viðskiptaumhverfið beri þess merki að einn flokkur hafi farið með tögl og
haldir í atvinnumálum áratugum saman og mikilvægt sé að njóta góðvildar stjórnvalda. Innganga
Kína í World Trade Organization, árið 2001, virðist hafa haft mjög jákvæð áhrif á kínverskt
viðskiptaumhverfi.
Eitt stærsta vandamálið fyrir ókunnuga við að koma inn í kínverskt viðskiptaumhverfi er tortryggni
gagnvart ókunnugum, en það er trúlega ekki sér kínverskt vandamál. Til þess að byggja upp traust
þarf að setja tíma og verðmæti í að kynnast vel og vinna að sameiginlegum skilningi á markmiðum
hvors annars. Öldum saman hafa Kínverjar stuðst við „guanxi” til þess að mynda gagnkvæmt
traust milli aðila. Flestir viðmælendur voru sammála um að það væri mikilvægt að eyða tíma í að
byggja upp „guanxi” til þess að koma á trausti milli manna. Þó má aldrei gleyma því að viðskipti
eru alltaf viðskipti. Vesturlandabúum hættir oft til að líta á „guanxi” sem eitthvað ósiðlegt og
gjafir sem mútur, en hafa þarf í huga að þetta er siður sem er rótgróinn í samfélagið og er að hluta
til kurteisi. Því er þó ekki hægt að neita að „guanxi” geti leitt til spillingar. Vert er að taka fram
að þrátt fyrir að flestir viðmælendur könnuðust við spillingu væri enginn beinlínis neyddur til þess
að taka þátt í henni. Hlutir yrðu ef til vill erfiðari og tækju lengri tíma en menn hefðu val. Rétt er
þó að muna að Ísland hefur líka löngum verið þjóðfélag frændsemis-, kunningja- og
flokkspólítískra sambanda.
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Líkt og „guanxi” gegnir verndun heiðurs og orðspors mikilvægu hlutverki í byggingu
langtímasambanda. Áhersla á heiður og orðspor getur samt valdið samskiptaörðugleikum þar sem
Kínverjar forðast beinan ágreining, þegar enn ríkir ekki fullt traust milli aðila. Oft tekur því langan
tíma að komast til botns í ágreiningsmálum. Flestir voru hinsvegar sammála því að eftir því sem
aðilar kynntust betur yrðu samskipti beinskeyttari. Auðvitað skiptir heiður og orðspor alla máli og
það virkar sjaldnast vel að niðurlægja einhvern fyrir framan aðra. Vert er þó að hafa í huga að ef
Kínverjar eru niðurlægðir opinberlega, er það ekki svo auðveldlega tekið aftur.
Gagnvart samningagerð virðast Kínverjar hafa aðra nálgun en Vesturlandabúar. Á Vesturlöndum
er skriflegur samningur endir á samningaferli en hjá Kínverjum er það oft meiri staðfesting á
skilningi á ákveðnum tímapunkti. Með öðrum orðum, aðeins eitt skref í áframhaldandi sambandi.
Þó svo að almennt sé litið á nákvæm samningsdrög sem vísbendingu um vantraust eru samningar
oft langir og nákvæmir þegar samið er um ný og flókin viðfangsefni. Samningaferli tekur
mislangan tíma en mögulega er það vegna þess að Kínverjar geta verið mjög fljótir að semja ef
samningurinn er þeim hagstæður. Athyglisvert er hversu mikill hluti samningagerðar fer fram á
veitingastöðum en ef til vill er það vegna áherslu þeirra á að kynnast vel þeim sem þeir eru að
semja við. Kínverjar virðast stefna að sigri beggja þegar traust og virðing hefur skapast milli aðila.
Þeir geta hinsvegar líka verið harðsvíraðir samningamenn þegar þeim er sama um áframhaldandi
samband og heiður þess sem þeir eru að semja við.
Kínverskir birgjar eru margir og fjölbreyttir. Þeir viðmælendur sem höfðu reynslu af framleiðslu í
Kína voru allir sammála um mikilvægi stöðugs gæðaeftirlits. Sérstaklega vegna tilhneigingar
Kínverja til þess að spara og gera allt eins ódýrt og mögulegt er. Einnig á skammtímahugsun þátt í
þessu en vegna stöðugs hagvaxtar hefur ef til vill verið auðveldara að fá nýja viðskiptavini en
uppfylla gæðakröfur þeirra gömlu. Mögulegt er að tilkoma Taobao, kínverska eBay, sem tryggir
framleiðendum greiðslu og kaupendum viðunandi gæði, muni auka traust í þessum viðskiptum.
Hjá þeim viðmælendum sem voru með kínverskt starfsfólk kom skortur starfsmanna á frumkvæði
og vilja til að axla ábyrgð skýrt fram. Ástæður þess má líklega rekja til mikillar valdafjarlægðar og
virðingar fyrir yfirvaldi ásamt ótta við að vera refsað fyrir mistök. Einnig hefur menntakerfið í Kína
lengi lagt áherslu á utanbókarlærdóm í stað gagnrýninnar hugsunar. Þó er ekki ólíklegt að ein af
ástæðunum fyrir skort á frumkvæði starfsmanna sé sú að flestir þeirra sem hafa mikið frumkvæði,
eru komnir í eigin rekstur vegna mikilla tækifæra. Margir töluðu um að Kínverjar vinni mjög vel sé
þeim leiðbeint nákvæmlega. Enn aðrir töldu frumkvæði til staðar, það þyrfti einungis að leita að
því og leysa það úr læðingi. Takist það, væru menn komnir með gífurlega öflugt starfsfólk.
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Athyglisvert er að þeir fáu viðmælendur sem voru með mjög háa starfsmannaveltu voru með mun
fleiri karlmenn en konur í vinnu. Nokkrir sögðust eiga auðveldara með að treysta konum, þar sem
þær væru áreiðanlegri starfsmenn. Mögulegt er að ástæðan fyrir þessu sé mikil áhersla á að
karlmenn standi sig og verði ríkir. Sumir minntust sérstaklega á hvað þeir væru með klárar
kínverskar konur í vinnu, sem þeir treystu fullkomlega. Athyglisvert er að starfsmannahollusta í
Kína virðist frekar vera gagnvart yfirmanni en fyrirtæki.
Af niðurstöðum rannsóknarinnar má ráða að upplifun og reynsla íslenskra stjórnenda af
viðskiptum í Kína er að miklu leyti í samræmi við fyrirliggjandi rannsóknir á kínverskri menningu og
viðskiptaumhverfi. Mismunandi upplifun má rekja til stærðar og fjölbreytileika Kína, þar sem ekkert
er algilt og alltaf má finna andstæðu þess sem algengt er. Viðmælendur voru allir sammála um
það að hefja viðskipti í Kína hefði verið erfitt. Trúlega er það að einhverju leyti vegna ókunnugleika
á kínverskri menningu og viðskiptaumhverfi. Með aukinni þekkingu hafa erfiðleikarnir minnkað og
hlutirnir farið að ganga betur.
Helsta frávik niðurstaðna frá þeim fræðilegu viðmiðum sem þessi ritgerð byggir á er hve fá
fyrirtæki upplifðu mikla starfsmannaveltu, eins og mikið hefur verið skrifað um. Athyglisvert er að
starfsmannavelta virðist mun lægri í fyrirtækjum sem eru aðallega með kínverskar konur í vinnu og
gæti það verið eitthvað sem vert er að rannsaka nánar.
Að lokum eru hér nokkur atriði sem rannsakandi telur rétt að hafa í huga, ætli menn að hefja
viðskipti í Kína:
!

Þrátt fyrir að viðskipti séu að sjálfsögðu alltaf viðskipti er mikilvægt að taka tillit til
hefðbundinnar kínverskrar menningar, sérstaklega hvað varðar heiður og orðspor og
mikilvægi sambanda.

!

Vinna þarf markvisst að því að byggja upp langtímasambönd við rétta aðila og þá sem
næstir eru í valdastiganum.

!

Mikilvægt að „réttur andi” og gagnkvæmur skilningur ríki milli manna í samningum,
vegna tilhneigingu Kínverja til þess að endursemja.

!

Varðandi samningagerð, er gott að hafa í huga að spila ekki út öllum spilunum í
byrjun, til þess að eiga möguleika á að geta gefið eitthvað eftir á lokasprettinum, sem
styrkir heiður kínversku samningamannanna.

!

Mikilvægt er að gefa sér góðan tíma þegar kemur að viðskiptum í Kína og fara varlega
í meðhöndlun ágreinings, m.a. vegna mikillar áherslu á heiður og orðspor; því það er
ekki auðveldlega aftur tekið að niðurlægja Kínverja opinberlega.

!

Gott er að geta leyst ágreining án þess að þurfa fara með hann fyrir dómstóla.
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!

Mikilvægt er að hafa gott kínverskt starfsfólk sem getur hjálpað til við skilning og
þekkja þolmörk viðsemjenda. Gott er að ráða Kínverja með reynslu af Vesturlöndum og
vestrænum háttum.

!

Mikilvægt er að huga að því að kínverskir starfsmenn ráði ekki eingöngu ættingja og
vini út frá „guanxi” en vert er að hafa í huga að hollusta kínverskra starfsmanna
tengist oft frekar þeim sem réði þá en fyrirtækinu.

!

Vegna skorts starfsmanna á frumkvæði er nauðsynlegt að gefa starfsfólki mjög
nákvæmar leiðbeiningar um hvað skuli gera.

!

Hvað varðar framleiðslu í Kína er stöðugt gæðaeftirlit mikilvægt. Einnig verður að gæta
þess að keyra ekki verð það mikið niður að það geti ekki annað en komið niður á
gæðum.

!

Mikilvægt er að kynna sér reglur og höft varðandi fjárfestingar og flutninga fjármagns
úr landi. Hugsanlega er gott að setja fyrst upp félag og bankareikninga í Hong Kong og
láta Hong Kong félagið eiga félagið á meginlandi Kína.

Af öllu ofansögðu er þó rétt að ítreka að það sem mestu máli skiptir er að kynna sér vel kínverska
menningu og samfélag og nýta sér alla þá alla hjálp sem í boði er. Rétt er þó að einbeita sér að
nýjustu upplýsingunum þar sem upplýsingar úreldast mjög hratt.
Ómögulegt er að alhæfa um nokkuð svo stórt og fjölbreytt sem Kína, vegna þeirra andstæðna sem
alltaf má finna þar. Mikilvægt er þó að taka tillit til kínverskra hefða án þess að hvika frá eigin
gildum. Einnig skyldu menn forðast að dæma aðra menningu út frá sinni eigin menningu. Þrátt
fyrir að það sé von rannsakanda að þessi rannsókn nýtist öðrum þá er hún langt frá því að vera
fullnægjandi, en vonandi er hún nægilegur grunnur til þess að hvetja fólk til þess að kynna sér
málið frekar. Kína er enn land tækifæranna en trúlega er best að nálgast viðskipti þar með
varfærinni bjartsýni, eða eins og einn viðmælandi orðaði það: „með belti og axlaböndum”.
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Viðauki I – Viðtalsrammi
!

Bakgrunnur viðmælanda

!

Aðdragandi að viðskiptum í / við Kína?

!

Almennar upplýsingar um:
o Fyrirtæki
o Inngönguleið

!

Hvernig hefur þetta gengið?
o Hvað hefur reynst erfitt/vandamál?
o Hvað var auðvelt og gekk vel?

!

Reynsla og upplifun af kínversku viðskiptaumhverfi?
o 2 stig viðskipta – hrein viðskipti og vinátta.
o Upplifun á / samband við:
!

Birgjar

!

Viðskiptavinir

!

Samkeppnisaðilar

!

Samstarfsmenn

!

Starfsmenn
•

Hverjir eru erfiðastir og afhverju?

o Hvernig er samningagerð í Kína?
o Hvernig er staðið að meðhöndlun ágreinings?
o Kemur það sér vel að vera frá Íslandi?
o Guanxi og mikilvægi sambanda
o Hvernig eru lög og regluverk í Kína?
!

Flókin? Breyst mikið?

o Mannauður
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!

Voru ráðnir Kínverjar, Íslendingar eða aðrir og afhverju?
•

Stjórnun erlendra / innlendra starfsmanna?

•

Frumkvæði

•

Vilji til að axla ábyrgð

!

Hverjir eru helstu kostir þess / gallar að vera með starfsstöð í Kína?

!

Upplifun af spillingu?

!

Traust / vantraust í viðskiptum?

!

Samskipti við yfirvöld

!

Menningarlegir árekstrar

!

Er eitthvað sem þú vildir hafa gert öðruvísi?
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Viðauki II – Kynningarbréf

Sæl/Sæll X,

Ég er meistaranemi í Stjórnun og stefnumótun við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og er að
vinna að meistaraverkefni um reynslu og upplifun íslenskra stjórnenda af viðskiptum við Kína. Ég
er með BA í Austur-Asíufræði með áherslu á Kína og stundaði nám í kínversku í eitt ár í Ningbo.

Í meistaraverkefninu, sem unnið er undir umsjón Ingjalds Hannibalssonar, hyggst ég taka viðtöl við
stjórnendur íslenskra fyrirtækja sem hafa átt í viðskiptum við Kína og er X eitt af þeim fyrirtækjum
sem ég hef áhuga á að hafa með.

Ég reikna með að viðtalið taki að minnsta kosti 45 mínútur. Ef þú ert staddur á Íslandi eða átt leið
til landsins fljótlega myndi ég gjarnan vilja taka viðtalið í eigin persónu en annars símleiðis.
Viðtalið verður tekið upp. Fyllsta trúnaðar verður gætt svo einstök svör verði ekki rakin til einstakra
þátttakenda.

Ég vona að þú sjáir þér fært að taka þátt í þessu með mér.

Með bestu kveðju og von um að heyra frá þér sem fyrst,

Bergþóra Aradóttir
# 846 2464
bergtora@me.com
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Viðauki III – Lýsing á viðmælendum

Tafla 1: Lýsing á fyrirtækjum viðmælenda.
Nafn

Starfssemi í Kína

Inngönguaðferð

CCP Games Shanghai
Eimskip
Fyrirtæki A
Fyrirtæki B
Fyrirtæki C
Fyrirtæki D
Fyrirtæki E
Fyrirtæki F
Green Diamond
Icelandic China
Marel
Phoenix Seafood
Promens Asia
Triton
Verkís
Össur Asia

Sala og þróun
Flutningsmiðlun og frystigeymsla
Framleiðsla
Framleiðsla og sala
Framleiðsla og sala
Framleiðsla og sala
Framleiðsla og sala
Útflutningur
Framleiðsla og sala
Framleiðsla og sala
Sala, þjónusta og framleiðsla
Framleiðsla og sala
Sala og innkaup
Útflutningur á sjávarafurðum
Verkfræðiráðgjöf
Framleiðsla og Sala

Dótturfélag stofnað frá grunni (e. Greenfield investment)
Samáhættuverkefni (e. Joint venture)
Samáhættuverkefni (e. Joint venture)
Dótturfélag stofnað frá grunni (e. Greenfield investment)
Yfirtaka
Fyrirtæki stofnað frá grunni (e. Greenfield investment)
Fyrirtæki stofnað frá grunni (e. Greenfield investment)
Útflutningur
Fyrirtæki stofnað frá grunni (e. Greenfield investment)
Dótturfélag stofnað frá grunni (e. Greenfield investment)
Dótturfélag stofnað frá grunni (e. Greenfield investment)
Fyrirtæki stofnað frá grunni (e. Greenfield investment)
Dótturfélög stofnuð frá grunni (e. Greenfield investment)
Útflutningur
Útflutningur
Dótturfélög stofnuð frá grunni (e. Greenfield investment)
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Lengd
Fjöldi
starfssemi
starfsmanna
í Kína
6-10 ár
101 - 200
6 - 10 ár
101 - 200
11 - 20 ár
10 - 50
≤ 5 ár
≤ 10
6 - 10 ár
≥ 1000
≤ 5 ár
101 - 200
6 - 10 ár
10 - 50
6 - 10 ár
Á ekki við
6 - 10 ár
10 - 50
6 - 10 ár
10 - 50
6 - 10 ár
10 - 50
11- 20 ár
≤ 10
11- 20 ár
≤ 10
6 - 10 ár
Á ekki við
11 - 20 ár
Á ekki við
6 - 10 ár
51 - 100

Viðauki IV – Listi yfir kóða

Eftirfarandi eru þeir kóðar sem stuðst var við, við greiningu gagna.

„Ceremonial"

Ábyrgð og völd

„Corruption control"
deildir fyrirtækja

Að komast að
samkomulagi

„Crash and burn"

Aðföng

„Erlendir Kínverjar"

Aðlögun

„Expat, low rate of
return"

Agi

„Expat"
„Government audit"
„Government
inspection"
„I scratch your back
you ..."
„Job-hopping"
„Local" samstarf
„Local" starfsmenn
„Local" starfsmenn
kunna og þekkja
umhverfið

Bera ekki virðingu
fyrir / móðga
Bera virðingu fyrir

Áhersla á að ná
verðum niður /
kostnaður
Aldur

Blekkja

Ekki eftir formlegum
leiðum
Ekki erfitt að stofna
fyrirtæki

Dæmi

Ekki hægt að alhæfa

Deilumál

Ekki hægt að breyta
stefnu

Dóms og lagakerfið

Alhæfing

Dómstólaleið

Álit

Dónalegt / ruddalegt

Allsstaðar eins

Dregur úr frumkvæði

Alltaf sama leikritið

Dreifing

Allur skalinn

Ekki einfalt

CV

Diplómatískur

Algengt

Ekki alslæmt
Ekki breyst

Boðleiðir

Áhætta

Ekki algilt

Betra að ráða konur
en karla
Blýantsnagarar

Ágreiningur

Ekki ákjósanlegt

Dýrt

Ekki hægt að koma
inn með sínar reglur
Ekki hægt að setja
samasem merki milli:
lág verð - mikil gæði
Ekki neitt vesen
Ekki öðruvísi

„Made in China"

Alvöru Kína

„One on one"

Alþjóðlegt starfsfólk

„Open door policy"

Ánægja

Eftir mörgu að
slægjast

„Rep office"

Atvinnubótavinna

Eftirlit

Ekki svo erfitt

„Rotation"
embættismanna

Atvinnugreinar

Einfalt

Ekki var við mútur

Atvinnumiðlun

Einkafyrirtæki

Embættismenn

Atvinnuöryggi

Einlægni

Engin vandamál

Auðveldara fyrir
Kínverja

Einræði

Enginn til að taka við

„Share the profits"
„Soft HR policy"
„Transaction
oriented"

Efnahagslegt stórveldi

Ekki sér kínverskt
Ekki skamma
Ekki skilningur

Eins og á Íslandi

Enskukennsla

„Win win"

Auðvelt að fá vel
menntað fólk

Eins og það á að vera

„Zero sum”

Aukinn kostnaður

Á að vera hægt en
yfirvöld ....

Ekkert fyrir utan
fjallahringinn

Er ekki spilling í þeirra
huga

Bæði kostir og gallar

Ábyrgð

Ekkert hægt að gera

Bakland

Ekki að þeir vilji ljúga

Bein áhrif
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Er mögulegt
Erfitt að ná peningum
út
Erfitt að sækja rétt ...

Erlendir milliliðir

Góð reynsla

Hvatning

Kínverskt

Faglegur

Góðir
„businessmenn"

Iðnbyltingin

Kínverskt en engu að
síður með vestrænni
hugsjón

Fara varlega
Femínismi
Finna eitthvað
sameiginlegt

Iðngarðar

Góður undirbúningur

Innflutningur

Græðgi

Kínverskt samfélag

Greiðslur

Innganga inngönguaðferð

Kínverskur standard

Fjárfestingar

Gríðarlegt magn

Innkaup

Karlar biðja frekar um
fríðindi

Fjármál

Grimmd í kínverskum
fyrirtækjum

Ísland, framandi

Fjölbreytni
Flókið
Fólk mjög ábyrgt fyrir
mistökum
Fordómar
Formlegt
Framarlega í
aðföngum
Framfylgni laga
Framleiðsla
Frumkvæði
Frumkvöðlar
Fyrirgefa
menningarmun
Gæðaeftirlit
Gefa / ekki gefa eftir
Gegnsæi
Gekk að lokum
Gengið upp og niður
Gengið vel
Gengur betur að láta
K tala við K
Gera öðruvísi en
Kínverjar

Íslenskir milliliðir

Guanxi

Íslenskt samfélag í
Kína

Guanxi eru peningar
Hægt að leysa
vandamál

Kapítalismi
Karlmenn harðari af
sér

Hafa sens þegar þeir
fara yfir strikið

Kemur á óvart

Hagnaður
Hagsmunir

Kemur sér vel að vera
frá Íslandi?

Hagsýni

Kína - stolt þjóð

Harka

Kína er komið svo
langt

Hefðbundin menning

Kínverja skildu og
skildu ekki

Hefðu ekki náð
árangri án þess

Kínverjar

Heiður og orðspor

Kínverjar grunaðir um
græsku

Heppni
Heragi
Hjálp

Kínverjar mjög
duglegir

Hjálp frá „local"
aðilum

Kínverjar mjög góðir
að framkvæma hluti

Hlutfall kvenna

Kínverjar sætta sig við
núverandi ástand

Hlutir ganga hratt
fyrir sig

Gerðardómur

Hlutir ganga stundum
ekki fyrir sig eins og á
Vesturlöndum

Gerir ekki neitt, nema
með guanxi

Hlutir komust aldrei á
fullt skrið

Gerræðislegir tilburðir

Hlutverk forstjóra

Gestrisni

Höfundarréttur

Geti haft raunveruleg
áhrif

Hömlur

Kínversk fyrirtæki
Kínversk lógík
Kínversk menning
Kínversk menning /
skólakerfi
Kínversk menning sbr.
við japanska

Hópvinna

Getur komið hlutum
til leiðar

Hræðsla starfsmanna

Gífurlegur fjöldi fólks

Hvað má segja / hvar
liggja mörkin

Gjafir
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Klárar kínverskar
konur
Komast að niðurstöðu
Kommúnismi
Konfúsíus
Konur
Kraftur / „drive"
Kredit
Kröfuharðir
viðskiptavinir
Kurteisi
Kvikir
Kvóti
Kynjamunur
Kynnast betur
Lærdómsferill
Lærdómur
Langtíma
Laun
Lengd funda
Lengd samninga
Leyfi
Leyfum þeim að meta
það sjálfir
Líkur vilji og sýn
Lítil fyrirtæki
Lög og reglur
Lýðræði

Kínversk yfirvöld

Mannleg samskipti

Kínverskar þversagnir

Mannréttindi

Kínverski
kommúnistaflokkurinn

Markaðssetning

Kínverskir milliliðir

Mega ekki gera
eitthvað

Markaður

Meira var við spillingu
í upphafi
Menntun
Mentorsambönd
Metnaðargirni
Mikið / aukið
ríkidæmi
Mikil tækifæri
Mikil virðing
Mikill kraftur í
Kínverjum
Mismunandi
reglugerðir
Mismunandi stig
stjórnsýslu
Misskilningur
Mistök
Misvísandi
upplýsingar

Óútskýranlegt

Sjálfstæði

Tafir

Pappírsvinna

Skammtíma

Taktík

Pólitískt

Skattakvóti

Tangarhald

Ráðleggingar

Skattar

Tap

Ráðning starfsmanna

Skattayfirvöld

Rannsóknarvinna

Skilningsaukar

Tilbúnir að leita
hjálpar

Rasismi

Skilningur / skortur á
skilningi

Refsing
Reglur
Rekstur
Reynsla
Reynsla af Kína
Reynsluleysi
Rifrildi
Ríkisdrifið
Ríkisfyrirtæki
Ríkt í Kínverjum að...

Mjög mismunandi

Ritskoðun

Mjög opið og
„welcoming"

Sá sem tekur
ákvarðanir

Mörg „agenda"
Munur á
einka/ríkisfyrirtækjum
Mútur
Mýkri vinnustaðir
Netið
Nútímavæðing
Nýsköpun og
frumkvæði
Óbein samskipti
Öðruvísi nálgun
Ódýrt
Óheiðarlegir
Ókurteisi
Ólík sýn
Ólöglegt
Óöryggi
Opnara samfélag
Ósanngjarnt
Ósjálfstæði
Öskur - grimmd

Tími - nálgun

Skriffinnska

Toga í strengi

Skyldur

Togstreita

Slæm reynsla

Tollavandamál

Snemma

Tollurinn

Sögur af öðrum

Tortryggni

Sósíalismi

Traust

Sparsemi

Tryggð

Spila eftir reglum
hvers markaðar

Trygging

Spilling
Staða
Staðlað

Samhæfing

Tímalengd

Skortur á trausti

Spila sig stóra

Sala

Tilviljun

Túlkunaratriði
Túlkur
Tungumálið
Umhverfið

Starfsaldur

Undantekningar undarlegt

Starfsmannalög

Undirmenn

Starfsmannavelta

Uppeldi

Stíga á margar tær

Uppgangsár

Stigveldi

Upplýsingaflæði

Stimplar

Upprunaland

Stjórn

Uppsagnarfrestur

Stjórnsýslustig

Úrelt

Stöðugar spurningar

Utanbókarlærdómur

Stöðuhækkanir

Útflutningur

Stór fyrirtæki

Vandamál

Sannleikur

Stórt og mikið ferli

Vanmat áhættu

Sektir

Stórtækir

Vantraust

Sendiráð

Strangir

Vara við ...

Sérfræðiþekking

Stuðningur

Siðferði

Svigrúm

Veit til þess að aðrir
gera ...

Siðir og venjur

Svik / svikahrappar

Sjálfsbjargarviðleitni

Sýna „útlendingana"

Samkeppni
Samningaferli
Samningagerð
Samningsbrot
Samskipti
Samstarf
Samstarfsaðilar
Samviskusemi
Samþætting
Sanngirni höfð að
leiðarljósi

Veitingastaðir
Verð
Verkefnavinna
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Verksmiðja
Verktakar
Vestræn fyrirtæki
Viðhorf til Kínverja

Viðskipti á eigin
forsendum

Virðingarleysi
Völd

Vilja allir „business"
en ...

Völd kvenna
Vörusýning

Viðhorf til viðskipta

Vilja ekki gera nein
mistök

Viðkvæmt

Viljað gera öðruvísi

WFOE

Viðskiptabækur

Vilji Kínverja

WTO

Viðskiptaferðir

Vilji til að axla ábyrgð

Yfirmenn

Viðskiptamódel

Vilji til að gera vel

Yfirtaka

Viðskiptasamband

Vilji til að læra

Yfirvöld

Viðskiptasvæði

Vinátta

Ýkt hegðun

Viðskiptaumhverfi

Vinna vel

Viðskiptavinir

Vinnusemi

Það kostar að nýta
sér annars guanxi

Viðskipti

Vinnuumhverfi

Vöxtur

Það sem kom á óvart
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Þarf skriflegt
samþykki
Þekkingarleysi á
vestrænum rekstri
Þensla
Þjálfun starfsfólks
Þjónusta
Þolinmæði
Þolmörk
Þora
Þrautseigja
Þróun
Þurfa ekki að taka
þátt í því
Ævintýramennska

