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Upplifun og reynsla  
íslenskra stjórnenda af viðskiptum í Kína 

Bergþóra Aradóttir 
Ingjaldur Hannibalsson 

Þessi grein byggir á eigindlegri rannsókn, sem leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Hver er 

upplifun og reynsla íslenskra stjórnenda af viðskiptum í Kína? Í Kína er mjög spennandi 

viðskiptaumhverfi en í rúm þrjátíu ár hefur árlegur hagvöxtur verið yfir 9% að meðaltali. Frá því 

að opnað var fyrir erlendar fjárfestingar árið 1978 hafa miklar 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 áhugavert að kanna hvernig Íslendingum hefur gengið að ná 

fótfestu 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.  

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). Hofstede flokkar menningu eftir fimm 

menningarvíddum en einn mesti munur á asískum og vestrænum löndum felst í menningarvídd 

Hofstede sem snýr að einstaklingshyggju og heildarhyggju. 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 (Hofstede, 2007). Annað sem aðskilur asísk og vestræn lönd er valda-

fjarlægðarvíddin en mikil valdafjarlægð einkennir kínverska menningu (Hofstede, 2012). Hofstede 

skilgreinir valdafjarlægð sem; að hvaða marki minna valdamiklir menn innan þjóðar samþykkja að 

valdi sé ekki dreift jafnt (Hofstede, 2007). 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 (Hofstede, 2012). 

Samkvæmt Hofstede einkennist kínversk menning af langtímahugsun. Langtímahugsunar-

menningarvídd Hofstede lýsir sér í áherslu Kínverja á mikla vinnusemi og sparsemi (Hofstede, 

2012). Þrátt fyrir að Kínverjar séu taldir aðhyllast frekar langtímahugsun, virðist efnishyggjan 

smátt og smátt færa athygli fólks yfir á skammtímahugsun (Leung, 2008).  

Öfugt við vestræn lönd sem hneigjast frekar í átt að „annaðhvort eða“ hugarfari er asísk 

hugsun talin einkennast af „bæði og“ 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 (Chen, 2002; Fang, 2003, 

2006a; Fang og Faure, 2010; 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 
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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).  

Konfúsismi er heimspeki sem hefur haft mikil áhrif á kínverska menningu í yfir 2500 ár. 

Grunngildi Konfúsisma eru siðferðisuppbygging, mikilvægi sambanda, fjölskylda, virðing fyrir 

aldri og stigveldi, ágreiningsfælni og þörf fyrir samhljóm, heiður og orðspor (Fang, 2006b; Lin og 

Ho, 2009). Í Konfúsisma er þjóðfélag skipulagt út frá stigveldi. Samkvæmt Konfúsisma eru fimm 

sambönd og í hverju sambandi er annar aðili æðri en hinn (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). 

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. Með öðrum orðum „já“ þýðir ekki endilega „já“ (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 og hlédrægir eða 

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

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, Song, Goldschmidt og 

French, 2010). Meðal annars aukna samkeppni í vinnuhegðun Kínverja og mikla löngun til að ná 

langt. Áhersla á 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 (Chan, Cheng og Szeto, 2002; Fang, 2010; Faure og Fang, 

2008). 

Kínverskt viðskiptaumhverfi 

„Guanxi“ hefur verið skilgreint á marga vegu. Chan og félagar (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. 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. „Guanxi“ grunnur einn og sér er ekki 

nóg til að koma á fót sterku „guanxi“. Einstaklingar verða ð eiga samskipti, skiptast á greiðum, 

byggja upp traust og trúverðgleika 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 mér á bakinu. „Guanxi“ sambönd eru hinsvegar langtímasambönd og aðilar því ekki 

endilega krafðir um endurgjald til skamms tíma (Millington, Eberhardt og Wilkinson, 2006). 

„Guanxi“ er áberandi og mikilvægur hluti af félagslegu, viðskiptalegu og pólitísku lífi í Kína 

(Davison og Ou, 2008; Ghauri og Fang, 2001). „Guanxi“ hefur reynst sérstaklega mikilvægt í 

Kína vegna tilhneigingu Kínverja til þess að vantreysta ókunnugum og veikum lagaramma 

(Davison og Ou, 2008). Vesturlandabúar sjá „guanxi“ oft sem eitthvað ósiðlegt en „guanxi“ getur 
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leitt til spillingar og ósiðlegra viðskiptahátta vegna veiks lagakerfis í 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 (Chan o.fl., 2002). Svipuð fyrirbæri og 

„guanxi“ fyrirfinnast í flestum þjóðfélögum undir heitinu klíkuskapur, gagnkvæm skipti og 

stöðuveitingar til skyldmenna (Dunfee og Warren, 2001). 

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. 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). 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). Tjosvald og félagar (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.  

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 (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. 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 (Faure, 1999; Faure og Fang, 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).  

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 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 áfram að batna. Salmi (2006) leggur 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. Niðurstöður 

Salmi leiddu einnig í ljós að Kínverjar meta langtímasambönd mikils og virðast stefna að sigri 

beggja með tryggum langtíma viðskiptafélögum. Samkvæmt Giannkis og félögum(2012) og Fang, 

og félögum (2004) er best að láta staðbundna kínverska starfsmenn eiga samskipti og semja við 

kínverska birgja til þess að draga úr vandamálum tengdum menningarmun.  
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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). 

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 („285,000 

Chinese wen abroad“, 2011; „Six main features of China‘s overseas education“, 2011) með 

öðruvísi menntun og reynslu. 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. 

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. Jackson og Bak (1998) tengja mikla valdafjarlægð í Kína og virðingu fyrir 

yfirvaldi og aldri 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. 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 (Leung, 2008). 

Leung (2008) telur að áhersla á frammistöðu og samkeppni séu að taka við hefðbundnum gildum 

jafnræðis og samstöðu. 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. 

Aðferðafræði 

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.  

Gagnaöflun fór fram með 16 viðtölum við 17 stjórnendur 16 fyrirtækja, skráningu á 

hugleiðingum rannsakanda og söfnun ritaðra heimilda, bæði á prenti og á netinu. Viðtölin, sem 

voru tekin á tímabilinu 13. maí til 7. ágúst 2012 voru hálfopin þar sem þau voru byggð upp í 

viðtalsramma í kringum fyrirfram ákveðin þemu og aðlöguð að hverjum viðmælanda fyrir sig.  

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. Af 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 1 sýnir. 
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Mynd 1. Kort sem sýnir hvaðan reynsla viðmælenda af Kína er 

 

Eftirtalin fyrirtæki tóku þátt í könnunninni: CCP Games Shanghai, Eimskip, Green Diamond, 

Icelandic China, Marel, Össur Asia, Phoenix Seafood, Promens Asia, Triton og Verkís en auk 

þeirra tóku þátt sex fyrirtæki sem ekki vildu koma fram undir nafni.  

 

Reynt var að hafa viðmælendahópinn fjölbreyttan til þess að koma í veg fyrir að niðurstöður 

rannsóknarinnar endurspegluðu aðeins viðhorf þröngs hóps. Hinsvegar hefur það þann galla að 

hugsanlega er verið að bera saman aðstæður ólíkra fyrirtækja. Reynt var 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 stundum á annað viðtal. Auk þess komu fram í sumum viðtölum ný 

áhugaverð viðfangsefni, sem fyrri viðmælendur voru ekki spurðir um.  

Niðurstöður og umræður 

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.  
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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. 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.   

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. 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 
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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. 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.  

Af rannsókninni má ráða að þeir sem ætla að hefja viðskipti í Kína ættu að hafa í huga 

eftirfarandi atriði: 

 

 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. 

 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 Vestur-

löndum 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.  

 

Rétt er 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.  

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 skyldumenn forðast að dæma aðra menningu út frá sinni eigin menningu. 

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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