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Abstract 

The export of Icelandic seafood has been one of the driving forces behind Iceland’s economic 

development. The global business of seafood marketing and sales has changed dramatically the 

past decades and many view it as a single entity. China’s seafood industry has become one of 

the largest marketplaces in the world with e-commerce playing a significant role in that 

progress. This project summarizes possible opportunities that e-commerce platforms in China 

can bring to Icelandic seafood companies such as HB Grandi hf.  

A market-orientated firm needs to look outward to the environment in which it operates before 

entering a new market. Researcher will use a PESTEL-analysis to examine the macro-

environment, task-analysis for the microenvironment and combine them into SWOT analysis 

to identify strengths, weaknesses, opportunities and threats HB Grandi hf. might face when 

entering Chinese seafood market.  

The conclusions of this study suggest that there are a lot of opportunities for Icelandic seafood 

producers in China’s e-commerce platforms because of the Chinese population and increased 

middle class. Due to cultural difference, the investigator proposes that the company enters the 

market in collaboration with a domestic management party. 
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Ágrip 

Sjávarútvegurinn er ein mikilvægasta undirstaða vaxandi velmegunar og útflutningsgrein 

landsins. Vöxtur alþjóðaviðskipta hefur verið mikill undanfarna áratugi og líta margir á heiminn 

sem eitt markaðssvæði. Ætli fyrirtæki á samkeppnismarkaði að ná árangri verða þau að vera 

reiðubúin að keppa á alþjóðamarkaði og fylgja í takt við markaðsbreytingar til að fanga 

viðskiptatækifæri. Einn af mörkuðunum fyrir íslenskt sjávarfang er Kína en hefur 

sjávarmarkaðurinn þar farið vaxandi undanfarin ár. Tækniframför hefur verið ein helsta ástæða 

í stækkun sjávarmarkaðarins og gegna vefverslanir þar mikilvægu hlutverki. Í þessu verkefni 

er gerð grein fyrir mögulegum ábata og tækifærum sem brautarpallar vefverslana í Kína geta 

haft á íslensk sjávarútvegsfyrirtæki á borð við HB Granda hf. 

Til að greina þessa stöðu mun rannsakandi gera greiningu á þeim kröftum sem hafa hugsanleg 

áhrif á íslensk sjávarútvegsfyrirtæki sem stunda viðskipti í gegnum vefverslanir í Kína. Í 

greiningu á ytra umhverfi (e.macro) er stuðst við PESTEL greiningu og við rannsókn á innra 

umhverfi (e.micro) er gerð Task umhverfisgreining. Greining umhverfis er svo dregin saman í 

svót greiningu til að leggja mat á hvort umhverfi bjóði upp á fleiri tækifæri eða ógnir og 

styrkleika eða veikleika.  

Niðurstöður benda til þess að brautarpallar vefverslana i Kína eru hagstæðir sem markaðir fyrir 

sjávarafurðir HB Granda hf. Í Kína er efnahagslegt umhverfi jafnframt stöðugt og hagstætt 

erlendum fjárfestum. Samfélagslegt umhverfi þykir traust þar sem fólksfjöldi er mikill og 

vaxandi millistétt. Þar sem menning er mismunandi leggur rannsakandi til að fyrirtækið fari inn 

á markaðinn í samstarfi við innlendum aðila til að draga úr áhættu.  
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1  Inngangur 

Undanfarin ár hefur orðið landslagsbreyting á sölu sjávarafurða um allan heim. Fyrirtæki á 

samkeppnishörðum markaði verða að vera tilbúin að fylgja í takt við breytingar og fanga ný 

viðskiptatækifæri.  

Aukning hefur orðið í viðskiptum með sjávarafurðir í gegnum veraldavefinn og mörg ný 

tækifæri litið dagsins ljós. Mikilvægt markaðsform viðskipta á sjávarafurðum eru vefverslanir 

sem hafa verið að umbreyta markaði í Kína. Jafnframt hefur kaupmáttur Kínverja verið að 

aukast og meiri eftirspurn er þar eftir erlendum sjávarafurðum sem veldur því að innlendur 

markaður í Kína er ofarlega á lista erlendra sjávarútvegsfyrirtækja.   

Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki sem huga að viðskiptum í gegnum vefverslanir þurfa að greina 

kínverskan sjávarútvegsmarkað til að geta lagt mat á það hvort ábati sé til staðar. Hagkvæmni 

er í því að greina umhverfi fyrirtækja áður farið er á nýja markaði (Barney og Hesterley, 2008). 

Einnig þarf  að leggja mat á helstu tækifæri, ógnir, veikleika og styrkleika. 

Í þessu verkefni verður gerð grein fyrir markaðinum á suðurströnd Kína. Þá verða sérstaklega 

skoðuð viðskipti í gegnum brautarpalla vefsíðna í Kína. Farið verður yfir þætti sem hugsanlega 

hafa áhrif á íslensk sjávarútvegsfyrirtæki sem stunda viðskipti í Kína. Til afmörkunar verður 

fyrirtækið HB Grandi hf. tekið til viðmiðunar.  

Meginrannsóknarspurningar:    

Er grundvöllur fyrir HB Granda að hefja sölu sjávarafurða í gegnum vefverslun á  

suðurströnd Kína? 

Ef grundvöllur er fyrir Internetsölu, hvaða leiðir eru færar og hver af þeim er 

hagkvæmust? 

Til stuðnings meginrannsóknarspurningum verkefnisins eru lagðar fram eftirfarandi 

undirspurningar:   

 Hvað einkennir ytra umhverfi Kínamarkaðar? 

 Hverjir eru helstu styrkleikar, veikleikar, tækifæri og ógnir við inngöngu erlendra 

 fyrirtækja á Kínamarkað? 



2 
 

2  Aðferðafræði 

Þegar fyrirtæki marka sér stefnu er mikilvægt að skilja ógnir og tækifæri í umhverfi þeirra. Ef 

þekking fyrirtækja er á ógnum og tækifærum er líklegra að valin sé stefna sem leiðir að 

samkeppnisforskoti. Mikilvægt er að fyrirtæki framkvæmi greiningu á nær- og fjærumhverfi 

sínu. Umhverfi fyrirtækja má skipta í tvo hluta, annars vegar í nærumhverfi (e. micro 

enviroment) og hins vegar í fjærumhverfi (e. macro enviroment). Þeir þættir og öfl sem hafa 

áhrif á þjónustu fyrirtækja til viðskiptavina flokkast undir hluta nærumhverfis. Þessir þættir eru 

meðal annars; birgjar, samkeppnisaðilar, almenningur, milliliðir, fyrirtækið sjálft og önnur 

fyrirtæki á markaðinum. Hvert afl fyrir sig getur ýtt undir árangur fyrirtækja en einnig dregið 

úr velgengni þeirra. Þeir þættir sem mynda fjærumhverfi fyrirtækja eru pólitískir, lýðfræðilegir, 

félags- og menningarlegir, náttúrulegir og tæknilegir þættir samfélaga. Fjærumhverfi fyrirtækja 

getur haft áhrif á nærumhverfi fyrirtækja. Þessir þættir geta einnig skapað ógnir jafnt og 

tækifæri fyrir fyrirtæki (Barney og Hesterley, 2008). Eftir að fjærumhverfi fyrirtækja í Kína 

hefur verið greint mun rannsakandi fara yfir SVÓT-greiningu. Niðurstöður PESTEL eru 

dregnar saman í SVÓT-greiningu sem kynnir helstu styrkleika, veikleika, tækifæri og ógnanir 

sem fyrirtæki gætu þurft að kljást við innan landa eða svæðis.  

2.1 PESTEL-greining 

Fyrirtæki sem huga að nýjum mörkuðum þurfa að skoða ytra og innra umhverfi markaðarins. 

Við greiningu á ytra umhverfi markaðarins er oft notast við kerfisbundna PESTEL-greiningu. 

Þeir þættir sem eru skoðaðir eru pólitískir, efnahagslegir, samfélagslegir, tæknilegir, umhverfis 

og lagalegir. Þessir þættir geta haft áhrif á umhverfi fyrirtækja og geta skapað þeim tækifæri og 

ógnir. Fyrirtæki verða að fylgjast vel með og huga að öllum þáttum til að aðlagast og forðast 

áhættu en nýta þau tækifæri sem gefast (Fahy og Jobber, 2015). 

2.1.1 Pólitískt umhverfi  

Pólitískt umhverfi (e. Political) er skilgreint sem pólitísk stefnumörkun innan landa, stefna 

stjórnvalda og inngrip. Þarf að hafa í huga pólitískan stöðugleika og þær hættur sem fylgja 

óstöðugleika (Hitt, Ireland og Hoskisson, 2011). 

Ákvarðanir innan hins pólitíska umhverfis geta haft áhrif á fyrirtæki. Pólitískt umhverfi getur 

verið áhrifavaldur í því hvort fyrirtæki hugi að uppbyggingu á viðkomandi svæði eða landi. 

Pólitíska umhverfið getur bæði verið jákvætt og neikvætt. Mikilvægi góðs sambands á milli 
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fyrirtækja og stjórnvalda innan landa hefur oft sýnt sig og getur verið nauðsynlegt fyrir framtíð 

fyrirtækja að rækta þau sambönd (Fahy og Jobber, 2015). 

 

Mynd 1. PESTEL umhverfi, aðlagað af rannsakanda (Research Methodology, e.d.). 

2.1.2 Efnahagslegt umhverfi  

Vegna áhrifa framboðs og eftirspurnar getur efnahagslegt umhverfi (e. Economic) haft mikil 

áhrif á velgengni fyrirtækja. Mikilvægt er að greina þá þætti sem hafa áhrif á efnahagslega 

umhverfið til að geta fylgst með þeim vegna áhrifa þeirra á ákvarðanir og stefnur innan 

fyrirtækja. Helstu þættir innan efnahaglegra þátta eru hagvöxtur, atvinnuleysi, vextir, gengi, 

skattar og verðbólga. Neytendur í landi þar sem er lítill hagvöxtur og mikið atvinnuleysi eru 

líklegri til að kaupa minna og velja ódýrustu vöruna á meðan neytendur í öðru landi hegða sér 

allt öðruvísi út af meiri hagvexti og minna atvinnuleysi (Fahy og Jobber, 2015). 

Þegar stjórnvöld hafa stjórn á efnahagsmálum innan landa er tengingin á milli stjórnmálalegs 

umhverfis og efnahagslegs umhverfis sterk að mati sérfræðinga (Hitt o.fl., 2011). 
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2.1.3 Samfélagslegt umhverfi 

Helstu samfélagslegir þættir (e. Social) eru menning innan landsins eða á milli landanna og 

lýðfræðilegir þættir viðskiptalandsins. Menning er samblanda af gildum, viðhorfum, trú og 

siðum þjóðhópa eða undirhópa. Menning getur verið ólík og margir menningarheimar innan 

hvers lands og fyrirtæki þurfa að vera vel meðvituð um þetta. Þessir þættir hafa áhrif á hegðun 

og grunngildi einstaklinga um hvað er æskilegt og óviðeigandi (Fahy og Jobber, 2015). 

Helstu þættir sem fyrirtæki þurfa að hafa í huga vegna lýðfræðilegra þátta landa eru meðal 

annars fólksfjöldi, hvort einstaklingar eru að flytja úr landi, hvort millistétt sé vaxandi eða 

haldist í stað og hvernig aldurskipting er í landinu. Þessir samfélagslegu umhverfisþættir skipta 

máli fyrir fyrirtæki vegna áhrifa þeirra á atvinnugreinar þar sem breyting á fjölda íbúa og 

aldursamsetning í samfélagi hefur áhrif á eftirspurn í landinu (Fahy og Jobber, 2015). 

2.1.4 Tæknilegt umhverfi  

Tæknilegir þættir (e. Technological) skipta máli þegar fyrirtæki huga að starfsemi á viðkomandi 

landi eða svæði. Staða grunnkerfa skiptir máli en þau samanstanda meðal annars af fjarskipta-, 

rafveitu-, vatnsveitu-, flugumferðar- og vegakerfi. Skoða þarf einnig þætti eins og nýjungar, 

uppfinningar og framlög opinberra aðila til rannsókna og þróunar (Boddy, 2008). Þetta 

umhverfi er stöðugt að breytast og þurfa fyrirtæki að fylgjast með nýjungum svo þau staðni 

ekki eða úreldist. Fylgist fyrirtæki með tæknilegum þáttum, getur það leitt til sköpunar og 

mikilla fjárfestinga til nýjunga. Tæknilegir þættir geta haft áhrif á bæði líf fólks og örlög 

fyrirtækja. Breytingar í tæknilegu umhverfi geta haft í för með sér tækifæri til þróunar á vörum 

eða ógn við starfsemi fyrirtækja. Tæknibylting á borð við tölvuna hafa komið í stað ritvéla og 

reiknivélar orðið úreltar (Fahy og Jobber, 2015). 

2.1.5 Náttúrulegt umhverfi 

Umhverfislög og vistvæn stefna sem stjórnvöld og almennir borgarar í samfélaginu vilja búa 

við eru þættir sem fyrirtæki þurfa að huga að þegar náttúrulegt umhverfi (e. Enviromental) landa 

eða svæða er skoðað (Boddy, 2008). Fjölgun íbúa í heiminum þýðir aukningu í notkun 

náttúrulegra auðlinda. Þegar umhverfisþættir eru skoðaðir þarf að huga að náttúrulegum 

auðlindum viðskiptalandsins, mengun, orkukostnaði, notkun endurnýjanlegra umbúða og 

sjálfbærni umhverfisins (Fahy og Jobber, 2015). 

2.1.6 Lagalegt umhverfi  

Lagalegir þættir (e. Legal) eru oft innifaldir í pólitíska þætti vegna þess að lög og reglugerðir 

eru almennt afleiðing pólitískra ákvarðana sem teknar eru af stjórnvöldum. Lög innan landa 
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geta verið frábrugðin og er því nauðsynlegt fyrir fyrirtæki að kynna sér þau (Fahy og Jobber, 

2015). Helstu lög sem varða innkomu fyrirtækja og atvinnugreinar eru samkeppnislög, lög um 

réttindi neytenda, vinnumála- og skattalöggjöf (Boddy, 2008).  

2.2 TASK-greining 

Með TASK-greiningu er verið að greina nærumhverfi fyrirtækis. Í greiningunni er litið á þá 

þætti í umhverfinu sem fyrirtæki geta mögulega haft áhrif á eða stjórnað. Þessir þættir eru 

viðskiptavinurinn, dreifileiðir/milliliðir, markaðurinn og samkeppnisaðilar. Fyrirtæki geta með 

markaðsaðgerðum brugðist við ógnum og nýtt tækifæri sem koma fram í greiningunni. 

Fyrirtæki geta metið mikilvæg tækifæri sem leynast í hverjum þætti í TASK-greiningunni og 

unnið að því að bæta þá þætti sem ógnir steðja að. Fyrirtæki geta nýtt sér greininguna til þess 

að komast í samkeppnisforskot við samkeppnisaðila sína á markaðinum (Fahy og Jobber, 2015). 

2.3 SVÓT-greining 

Tilgangur SVÓT-greiningar er að greina helstu styrkleika, veikleika, tækifæri og ógnir 

fyrirtækja. Niðurstöður PESTEL- og TASK-greininga er oft dregnar saman í SVÓT-greiningu. 

Styrkleikar og veikleikar eru oft notaðir til að greina innra umhverfi fyrirtækja en ógnir og 

tækifæri eru greining á ytra umhverfi þeirra. Greiningin hjálpar við ákvarðanir á flóknum 

markaðsaðstæðum og mat á bestu valkostum til að lagfæra veikleika og yfirstíga ógnanir sem 

steðja að fyrirtækinu en á sama tíma að bæta þá styrkleika. Þegar greining á sér stað byrja 

rannsakendur yfirleitt á nærumhverfi fyrirtækis vegna þess að helstu styrkleika og veikleika er 

að finna þar. Helsta áskorunin er að finna mikilvægustu styrkleika eða veikleika sem hafa áhrif 

á árangur fyrirtækis en minni áhersla er lögð á þá þætti sem hafa minni áhrif. Niðurstöður 

SVÓT-greiningar geta fyrirtæki notað til að ákvarða hvaða stefnu fyrirtækið getur tekið til þess 

að ná sem bestum árangri (Helms og Nixon, 2010) 
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Mynd 2 SVÓT-greining, aðlagað af rannsakanda (McMaster University, 2017). 

Greining á nærumhverfi fyrirtækis getur gefið fjölbreytta valmöguleika á stefnum til að lagfæra 

veikleika eða bæta styrkleika. Ógn getur stafað af birgjum eða milliliðum séu þeir dýrir eða 

sinni ekki starfi sýnu vel sem hefur áhrif á afkomu fyrirtækis. Fyrirtæki eru oft í viðskiptum við 

marga ólíka hópa og það getur leynst tækifæri í því að finna góðan viðskiptahóp. Hópar í 

samfélaginu, eins og fjölmiðlar, þrýstihópar og hluthafar, geta haft mikil áhrif á velgengni 

fyrirtækis (Kotler, Wong, John og Armstrong, 2005). 

Leggja þarf mat á helstu ógnir og tækifæri sem beinast að fyrirtækinu úr ytra umhverfi. 

Tilgangur greiningar er að gefa yfirsýn á hugsanlegar breytingar sem hafa áhrif á fyrirtækið. 

Þessar ógnir eða tækifæri geta verið til dæmis stjórnmálaumhverfi, breytingar á markaði, 

lýðfræðilegar breytingar eða samkeppnisaðilar. Ógnanir þurfa ekki að beinast að fyrirtækinu 

þótt þær séu til staðar og er það hlutverk yfirmanna að leggja mat á hvaða ógnir beinist að 

fyrirtækinu. Það þarf því að leggja mat á helstu ógnir og setja saman áætlun til þess að sem 

minnstur skaði verði af þeim. Tækifæri geta einnig verið í þessum þáttum jafnt og ógnir. Þar 

sem tækifæri leynast fylgir oft áhætta og því þarf að leggja mat á það hvort tækifærið sé þess 

virði að grípa það (Kotler o.fl., 2005). 
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2.4 Rannsóknaraðferðir 

Farið verður yfir aðferðir sem rannsakandi notaði við gagnasöfnun á rannsóknarefni. Við 

vinnslu verkefnisins kynnti rannsakandi sér fjölmargar fræðigreinar og aflaði sér upplýsinga 

með aðstoð veraldarvefsins. Þar sem gögn frá HB Granda um viðskipti í Kína voru ekki 

aðgengileg fyrir rannsakanda var ekki farið í arðsemisgreiningu á hugsanlegri starfsemi þar. 

Einnig verður farið yfir framkvæmd eigindlegra viðtala, símaviðtala og tölvustuddra viðtala. 

2.4.1 Eigindleg viðtöl 

Eigindleg viðtöl geta verið opin/djúp/óstöðluð (e. Unstructured, in depth) eða hálf-opin (e. 

semi-structured) og hafa þau þann tilgang að lýsa og veita skilning á fyrirbærum í tilveru fólks 

annars vegar og lýsa félagslegum ferlum hins vegar. Viðtöl felast í samræðum um fyrirfram 

ákveðið viðfangsefni sem lagt er fram af rannsakanda sem leggur sig fram um að mæta 

viðmælanda á jafnréttisgrundvelli. Fjallað er um tilfinningar, atburði, hugrenningar, hegðun, 

skynjun, vonir, væntingar og annað sem skiptir þátttakendur máli. Viðtöl geta verið 

mismunandi frá einum þátttakanda til annars og innihald ekki nákvæmlega það sama í einni og 

sömu rannsókninni, þó viðfangsefni sé hið sama. Þessi breytileiki skýrist jafnframt af því að 

rannsakandi og þátttakendur skapa í sameiningu rannsóknargögnin þegar þeir eru leiddir áfram 

af umræðuefninu við að hugsa saman og skapa sameiginlegan skilning (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Góð hlustun er mikilvægt atriði árangursríkra viðtala. Hana má skilgreina sem skilning á bæði 

tilfinningu og því hvað viðmælandi tjáir, ásamt því að endurvarpa til viðmælanda með eigin 

orðum hvað rannsakandi telur hann eiga við og tilfinningar hans tengdar viðfangsefninu. Þannig 

túlkar rannsakandi tjáningu með og án orða. Hann hjálpar viðmælanda við að tjá sig skýrar og 

hann tjáir viðmælanda skilning sinn á tjáningu hans með og án orða. Jafnframt þarf að sýna 

hlýju og einlægni með því að vera á sömu bylgjulengd og viðmælandi. Rannsakandi þarf því 

að gera greinarmun á því sem hann vill eða býst við að heyra og því sem viðmælandi 

raunverulega segir. Óyrt tjáning er jafn mikilvæg og sú yrta og geta andlitsviprur og raddblær 

haft meira vægi en það sem sagt er (Helga Jónsdóttir, 2013). 
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Virðing fyrir þátttakendum, traust, einlægni og heiðarleiki er afar mikilvægur þáttur í viðtölum. 

Þátttakandi þarf að geta treyst því að rannsakandi fari vel með þær upplýsingar sem hann veitir 

honum og á sama tíma þarf rannsakandi að hafa raunverulegan áhuga fyrir 

rannsóknarviðfangsefninu og þar með velferð þátttakanda. Þá eru aðrir þættir mikilvægir eins 

og hvernig rannsakandi verkar á þátttakanda sem manneskja, stéttarmunur og annar munur á 

milli rannsakanda og þátttakanda, t.d. vegna kyns, kynþáttar eða þjóðernis (Helga Jónsdóttir, 

2013). 

Rannsakandi tók eigindleg viðtöl og átti í reglulegum samskiptum við leiðbeinendur sína, þau 

Hafdísi Björgu Hjálmarsdóttur, lektor við Háskólann á Akureyri, vegna þekkingar hennar á 

markaðsmálum og vegna uppsetningar á verkefninu og Sigurð Guðjónsson, aðjúnkt við 

Háskólann á Akureyri, sem m.a. bjó tímabundið í Kína og er með sérþekkingu á kínverskum 

markaði, einnig vegna uppsetningar á verkefninu. Jafnframt fékk rannsakandi góðar 

upplýsingar hjá Herði Sævaldssyni, sjávarútvegsfræðingi og lektor við Háskólann á Akureyri 

sem voru hjálplegar við vinnslu verkefnis.  

2.4.2 Símaviðtöl 

Símaviðtöl hafa notið vaxandi hylli rannsakenda og eru bæði notuð í megindlegum og 

eigindlegum rannsóknum. Þau eru hagkvæm leið til gagnasöfnunar þar sem tími og útgjöld eru 

lítil. Spurningar sem lagðar eru fyrir í símaviðtölum eiga ekki að vera flóknar og svörun opinna 

spurninga ekki eins ítarleg og í viðtölum sem tekin eru augliti til auglitis (Helga Jónsdóttir, 

2013).  

Rannsakandi tók þó nokkur viðtöl við tengiliði sína í HB Granda í gegnum tölvupóst og 

símaviðtöl við Brynjólf Eyjólfsson, framkvæmdastjóra markaðssviðs í HB Granda, við 

uppbyggingu verkefnis. Einnig við Jón Helgason, markaðsstjóra í uppsjávarfiski í HB Granda, 

vegna sérþekkingar hans á kínverskum markaði. Þá fékk rannsakandi upplýsingar um 

hugsanlegt flug frá Íslandi til Kína í símaviðtali við Nökkva Sveinsson, framkvæmdastjóra 

Icelandic Logistics.  
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2.4.3 Viðtöl í gegnum tölvupóst 

Viðtöl með notkun tölvutækninnar eru í auknum mæli notuð í eigindlegum og megindlegum 

viðtölum. Kostir þeirra eru meðal annars að hægt er að ná til þátttakenda óháð staðsetningu 

viðkomandi. Með tölvustuddum viðtölum er jafnframt hægt að eiga í gagnvirkum samskiptum 

við þátttakendur, reyndar með skrifuðum texta, óháð stund, þ.e. þátttakandi og rannsakandi 

þurfa ekki að vera í samskiptum á tölvunni á sama tíma. Jafnframt hefur komið fram að fólk er 

fúsara að tjá sig um viðkvæm efni með notkun tölvutækninnar í stað viðtala augliti til auglitis 

(Helga Jónsdóttir, 2013). 

Rannsakandi tók viðtöl í gegnum tölvupóst við Sigmar J. Halldórsson, sérfræðing í eftirliti 

innflutnings á fiskafurðum hjá MAST, vegna þekkingar hans á flutningi sjávarafurða frá Íslandi 

til Kína. Einnig tók rannsakandi viðtal í gegnum tölvupóst við Óskar Braga Sigþórsson, 

aðalframkvæmdastjóra Icelandic Logistics, vegna sérþekkingar hans á hugsanlegu flugi frá 

Íslandi til Kína. 
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3 HB Grandi 

HB Grandi hf. gerir út 10 fiskiskip og vinnur afurði á sjó, í Reykjavík, á Vopnafirði og á 

Akranesi. Félagið hefur mestar aflaheimildir íslenskra útgerðarfélaga og rekur eigin 

markaðsdeild sem sér um sölu afurða um allan heim (HB Grandi hf., 2016; HB Grandi hf., 

e.d.b).. Fyrirtækið á sér langa sögu og býr að framúrskarandi reynslu bæði á nýtingu auðlinda 

og framleiðslu sjávarafurða (Grandi.hf.). Árið 2004 var fyrirtækið HB Grandi hf. stofnað við 

samruna Granda hf. og Haraldar Böðvarssonar hf. eftir að Grandi hf. keypti allt hlutafé í Haraldi 

Böðvarssyni af Eimskipafélagi Íslands. Var þá tekin ákvörðun við samruna félaganna um að 

hið sameinaða félag myndi  bera nafnið HB Grandi hf. (HB Grandi hf., 2005). 

Fyrirtækið er rekið af sterkum hópi einstaklinga innan HB Granda þar sem framkvæmdastjórinn 

er Vilhjálmur Vilhjálmsson. Starfstöðvar fyrirtækisins eru í Reykjavík, á Akranesi og á 

Vopnafirði. Aðalskrifstofur eru staðsettar í Reykjavík þar sem yfirumsjón á botnfisk-, 

uppsjávar-, fjármála- og markaðssviði fer fram ásamt botnfiskvinnslu. Fyrirtækið rekur vinnslur 

á Vopnafirði og Akranesi sem eru sérhæfðar í frystingu á uppsjávarfiski, botnfiskvinnslu, 

mjölvinnslu og lýsisvinnslu (HB Grandi hf., e.d.a; HB Grandi hf., e.d.b). 

Fyrirtækið gerir út 10 skip í heildina og á von á tveim nýjum ísfisktogurum. Fjórir ísfisktogarar 

eru nú þegar gerðir út af fyrirtækin sem sjá um allan afla í báðar botnfiskvinnslur félagsins sem 

eru staðsettar í Reykjavík og á Akranesi. Aðalfisktegundir sem fyrirtækið veiðir eru karfi, ufsi 

og þorskur. Uppsjávarskipin eru þrjú sem stunda veiðar á makríl, síld, loðnu og kolmunna sem 

fer allur í uppsjávarvinnslu þeirra á Vopnafirði og á Akranesi. Fyrirtækið gerir einnig út þrjá 

frystitogara (HB Grandi hf., e.d.a; HB Grandi hf., e.d.c). Framleiðsla afurðanna er margs konar 

og þær eru seldar í mestu magni á markaði í Evrópu, Afríku, Asíu og N-Ameríku (HB Grandi 

hf., e.d.b). 

Mynd 4 sýnir kvótastöðu og heildarhlutfall 10 stærstu útgerða landsins. Miðað er við eigendur 

skipa 14. mars 2017 og hlutdeild sem bundin er við skip þeirra þann dag. Myndin sýnir 

heildarþorskígildi fyrirtækis ásamt heildarhlutfalli. Samkvæmt gagnagrunni Fiskistofu hefur 

HB Grandi 11,32% af hlutfalli af heild í þorskígildum og þar á eftir kemur Samherji Ísland með 

6,52%.  
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Mynd 3. Heildarþorskígildi fyrirtækis raðað eftir þorskígildum sem hlutfalli af heild (Fiskistofa, 2017). 

Mynd 5 sýnir heildarkvóta 2016/17 og hlutfall HB Granda ásamt magni. Fyrirtækið hefur mikla 

aflahlutdeild í karfategundum, sérstaklega djúpkarfa og gullkarfa, þar sem fyrirtækið er nálægt 

hámarkshlutdeild sem er 35%. Jafnframt er fyrirtækið með mikla aflahlutdeild í 

uppsjávartegundum. Þessar tölur gefa góða yfirsýn á stærð HB Granda innan Íslands. 

 

Mynd 4. Aflaheimildir HB Granda, skipt eftir afurðaflokkum (HB Grandi, e.d.c). 

Stærsti afurðarflokkurinn sem HB Grandi flytur út til Kína er grásleppa sem er fyrirtækinu mjög 

mikilvægur markaður, en einnig fer eitthvað af karfa og grálúðu. Markaðshlutdeild HB Granda 

til Kína er 4% af heildarútflutningi og umsamið er um verð fyrir hverja sendingu. Jafnframt 

vonast forsvarsmenn HB Granda til að geta aukið sölu og vermæti í útflutningi til Kína. Eitt af 

því sem er óhagstætt við útflutninginn er kostnaðurinn frá Íslandi til Kína, þar sem lítil 

samkeppni er um útflutning. Samkvæmt nýjustu fregnum er gámurinn frá Hollandi til Kína 

kominn upp í $3900 frá því að vera rúmlega $1600 fyrrihluta árs 2016. Inni í þeim reikningi er 

ekki flutningur frá Íslandi (Jón Helgason munnleg heimild, 11. Apríl 2017). 
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4 Suðurströnd Kína  

Þegar rannsakandi talar um suðurströnd Kína miðar hann frá höfuðborginni Beijing eða Peking 

og meðfram strandlengjunni að Guangdong. Jafnframt verður áhersla lögð á Shanghai, Tianjin, 

Beijing, Guangdong og Zhejiang eins og má sjá á mynd 5.  

 

Mynd 5. Svæði innan Kína sem rannsakandi hefur afmarkað viðfangsefnið við. 

 

Fjölgun í millistétt Kína heldur áfram og styrking í vergri landsframleiðslu sem leiðir af sér 

mikil tækifæri fyrir erlend fyrirtæki sem huga að því að efla markhóp sinn. Þetta er vegna meiri 

kaupgetu Kínverja og verður meiri eftirspurn á markaði sem kínverskir framleiðendur geta ekki 

svarað. Eftirspurn neytenda getur verið á vandaðri og dýrari vöru sem aðeins ákveðin erlend 

fyrirtæki geta svarað og því eru miklir möguleikar á kínverskum markaði (Zhao, Xiong og Fang, 

2016). Þessir neytendur hafa mikið fjármagn til að eyðslu og vöruverð skiptir því minna máli. 

Jafnframt vilja ákveðnir aðilar neyta mjög dýrra afurða til að sýna velmegun sína.  

Sjávarmarkaðurinn í Kína er sá stærsti í heimi og framtíðarspá er að 38% af allri neyslu á fiski 

verði í Kína (Fabinyi, 2016). Sjá má á mynd 6 að útflutningur til Kína hefur verið að vaxa í 

jafnvægi við kínverskan sjávarmarkað. Þá hefur útflutningur aukist um rúmlega helming frá 
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2005 til 2015, þrátt fyrir lægðir á milli ára. Má því álykta að aukning sé í  eftirspurn eftir 

íslenskum sjávarafurðum, þrátt fyrir að hún geti verið óstöðug.  

 

Mynd 6. Heildarútflutningur til Kína frá Íslandi á árunum 2005 til 2015 (Hagstofa, e.d.). 

Mynd 6 sýnir að heildarútflutningur frá Íslandi til Kína árið 2015 var rúmlega 20 þúsund tonn. 

Sjá má í viðauka 1 að makríll er mest fluttur út en þorskur, grásleppa, karfi, grálúða og loðna 

eru svipuð að hlutdeild árið 2015. Töluverður vöxtur hefur verið í útflutningi á makríl frá árinu 

2010 þegar 291 tonn voru flutt út en voru orðin 6670 árið 2015. Einnig má sjá að útflutningur 

á þorski hefur tífaldast frá 2014 til 2015. Þá var enginn útflutningur á grásleppu árið 2012 en 

þrjú þúsund tonn voru flutt út árið 2015. Niðurstöður gefa til kynna að tækifærum í sölu þorsks 

og grásleppu sé að fjölga á kínverskum markaði og eftirspurn eftir karfa og grálúðu sé óstöðug 

en til staðar.  

Tækniframfarir í Kína hafa verið miklar undanfarin ár sem hefur opnað farveg fyrir erlend 

fyrirtæki að stórum markhópi Kínverja. Með vaxandi snjallsíma- og Internetnotkun í Kína hafa 

orðið miklar breytingar á sölu afurða og þurfa fyrirtæki að aðlagast nýjum viðskiptaháttum 

(Zhao o.fl., 2016). Fyrirtæki sem vilja ná kínverskum markhópi og öðlast samkeppnisforskot 

þurfa að leggja áherslu á þætti tengda Internetinu að mati rannsakanda.     
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5 Vefverslun í Kína 

Í þessum kafla verður fjallað um þá þróun sem hefur verið á markaði vefverslana í Kína. Einnig 

verður greint frá helstu markaðsformum sem fyrirtæki geta valið á þeim markaði, kosti þeirra 

og galla. Þá verður farið yfir helstu drifkrafta þess vaxtar sem hefur átt sér stað í Internetsölu.  

5.1 Markaður 

Markaður vefverslunar í Kína hefur verið að vaxa hratt undanfarin ár. Vefverslunarmarkaður í 

Kína er stór, þar er mikill vöxtur og vaxandi eftirspurn eftir vörum utan Kína. Markaðurinn 

hefur haldið vaxtarhlutfalli um 30% á árunum 2008-2015 og er orðinn sá stærsti í heimi eftir að 

hann yfirtók Bandaríkjamarkað árið 2015. Samkvæmt gögnum frá McKinsey & Company var 

áætluð sala metin á 630 billjónir dollara 2015 sem er um 80% hærri en á Bandaríkjamarkaði. 

Framtíðarhorfur eru að sala í gegnum vefverslun verði komin upp í eina trilljón dollara árið 

2020 (Howe, 2016). 

 

Mynd 7. Inn- og útflutningur á sölu í gegnum Internetið í Kína á árunum 2010-2016, aðlagað af rannsakanda (Howe, 2016) 

Mynd 3 sýnir töluverðan vöxt eftir 2010. Hlutfallsleg aukning á inn- og útfluttum vörum er 

svipuð en innfluttar vörur eru í meira magni. Frá 2010 til 2016 hefur heildarinnflutningur í 

gegnum Internetsölu fimmfaldast og áætlað er að svipuð þróun verði áfram. Innflutningur á 

erlendum vörum með notkun vefverslunar byrjaði að vaxa verulega árið 2011 vegna meiri 

þekkingar almennings á netverslunum. Þessi tegund verslunarforms var bylting hjá neytendum 

vegna margvíslegra erlendra vara sem ekki voru í boði á innlendum markaði. Helstu 

útflutningsvörur frá Kína í gegnum vefverslun eru meðal annars föt, símar, tölvur, 

förðunarvörur, skartgripir og úr (Howe, 2016). Einnig hefur eftirspurn kínverskra neytenda eftir 
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ferskum og frosnum sjávarafurðum frá erlendum aðilum aukist gríðarlega. Farið verður betur 

yfir þætti tengda Internetsölu á sjávarafurðum í kafla 6. 

5.1.1 Mismunandi markaðsform 

Það eru til nokkrar gerðir af markaðslíkönum vefverslana í Kína. Um 90% af allri smásölu á 

netinu fara í gegnum þessi form og er þetta einn af mikilvægustu þáttum farsældar í Internetsölu 

í Kína. Helstu form markaðar eru „Business-to-Business-to-Consumer“ (B2B2C1) eins og 

JD.com sem lýsir viðskiptum sem verða á milli tveggja fyrirtækja, þau geta verið á milli 

heildsala, verslunar, framleiðanda, heildsölu og svo í lokin til neytenda. Tmall er „Business-to-

Consumer“ (B2C2) sem lýsir sölu sem verður á milli fyrirtækja, oft smásöluaðila og 

einstaklinga. Taobao er „Consumer-to-Consumer“ (C2C3) sem lýsir sér þegar einstaklingar 

selja neytendum. Vinsælasta markaðslíkanið er „Business-to-Business“ (B2B4) eins og síðan 

Alibaba. Auk innlendra markaðra eru svokallaðir markaðir þvert á landamæri (CBEC5) eins og 

Tmall Global. Jafnframt eru litlar vefsíður sem sérhæfa sig í ákveðnum afurðarflokkum eins og 

Mei.com (Lam og Li, 2016).  

5.1.2 Vefverslun þvert á landamæri  

Vefverslun þvert á landamæri í Kína (CBEC) hefur aukist mikið frá 2012. Heildsalan árið 2015 

var 5,2 trilljónir yuan6 eða 17,6% af heildarinnflutning Kína. Framtíðarspá fyrir 2017 er að 

heildarsala verði komin í 8,0 trilljónir yuan eða 23,1% af heildarinnflutningi. Kínverskir 

neytendur keyptu erlendar vörur í gegnum CBEC markaðsformið fyrir 900 billjónir yuan árið 

2015 og samkvæmt iResearch verður salan orðin 1,5 trilljónir árið 2017. Um þessar mundistarfa 

200 þúsund fyrirtæki við CBEC innflutning í Kína og eru fimm þúsund brautarpallar 

markaðsformsins í margvíslegum sniðum. Jafnframt eru helsti sniðmátinn samvaxinn eða 

lóðréttur. Þegar hann er samvaxinn er mikið úrval af vörum og vöruflokkum. Þegar hann er 

lóðréttur er áhersla lögð á sérhæfða flokka og vöru (Lam og Li, 2016). 

 

                                                             
1 B2B2C – Business to business to consumer eða viðskipti milli tveggja fyrirtækja og í lokin til neytenda. 
2 B2C – Buisness to consumer eða viðskipti milli söluaðila og neytenda.  
3 C2C – Consumer to consumer eða viðskipti á milli einstaklinga og neytenda.  
4 B2B – Buisness to buisness eða viðskipti milli tveggja fyrirtækja. 
5 CBEC – Cross border e-commerce eða vefverslun þvert á landamæri. 
6 Yuan – Gjaldeyrir notaður í Kína. 1 yuan jafngildir 16,11 íslenskum krónum samkvæmt gengi 18.4.17 
(Landsbankinn, 2017). 
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5.1.2.1 Kostir og gallar 

Innflutningur til Kína með CBEC er áhugaverður valmöguleiki fyrir erlend fyrirtæki sem hafa 

áhuga á kínverskum markaði. Fyrirtæki sem stunda þess háttar viðskipti þurfa ekki að vera með 

kínverskt viðskiptaleyfi eða skrá fyrirtæki í Kína. Þetta markaðsform hefur kosti og galla eins 

og tafla 1 sýnir en er kjörið fyrir erlend fyrirtæki til að komast á kínverskan markað á sem 

einfaldastan hátt. Upphafleg fjárfesting er lægri og viðskiptavinir geta notið lægri tollskrár en 

á vörum sem fluttar eru í almennum viðskiptum. Töluverður óstöðugleiki er á þessu 

markaðsformi vegna breytinga stjórnvalda á stefnum og reglugerðum á borð við hækkun skatta, 

gæðastimpla o.s.frv. Þurfa því erlend fyrirtæki að fylgjast grannt með pólitísku umhverfi í Kína 

(Lam og Li, 2016). 

Tafla 1. Kostir og gallar CBEC í Kína, aðlagað af rannsakanda (Lam og Li,, 2016).  

Kostir 

Þarf ekki að hafa kínverskt viðskiptaleyfi eða skrásetja fyrirtæki í Kína. 

Upphaflegur fjárfestingarkostnaður er lítill. 

Geta notað upprunalegt vörumerki. 

Lægri tollskrá en innfluttar vörur í almennum viðskiptum.  

Viðskiptavinir eru kunnugir CBEC markaðsformi. 

Gallar 

Háð stefnubreytingum stjórnvalda. 

Takmarkaðir vöruflokkar. 

Hærri rekstrarkostnaður (hærri þóknun, þjónustugjald, o.s.frv.) en í sölu 
með B2C markaðsformi. 

 

Erlendar verslunarkeðjur á borð við Costco frá Bandaríkjunum og Metro frá Þýskalandi hafa 

sett upp verslanir á tveim stærstu CBEC brautarpöllunum sem eru Tmall Global og JD 

Worldwide. Vinsældir CBEC á meðal erlendra fyrirtækja hafa vaxið til muna síðustu ár, en 

vegna breytinga á reglugerðum innan Kína er ekki hægt að nýta þessa aðferð fyrir sjávarafurðir 

nema með samstarfi við þriðja aðila (Lam og Li, 2016). 
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5.1.3 Helstu drifkraftar vaxtar 

Helstu vaxtarþættir uppbyggingar á vefverslun í Kína eru meðal annars vaxandi millistétt sem 

hefur farið upp í 400 milljónir manns. Meðaltekjur heimila eru yfir 12.000 dollara á ári í 

ráðstöfunartekjur eftir skatt og þau eyða að meðaltali 18-27% af þeim í kaup á netinu. 

Internetnotendur í Kína voru yfir 700 milljónir árið 2015 og 92% af þeim voru tengdir 

Internetinu með snjallsíma. Framfarir í flutningakerfi og afhendingarþjónustu hefur styrkst 

síðustu ár ásamt því að greiðsluaðferðir hafa verið einfaldaðar á sem öruggastan hátt. Þá er 

meiri samkeppni í vefverslunum þar sem gæði geta verið betri ásamt því að verð er lægra 

(Howe, 2016; Sovereign, 2016). 

5.2 Leiðir að samkeppnisforskoti 

Hér á eftir verður fjallað um helstu leiðir sem fyrirtæki geta notfært sér til samkeppnisforskots. 

Farið verður yfir þá þætti sem rannsakandi telur skila mestum árangri til samkeppnisforskots 

eins og vefsíðu fyrirtækis, samfélagsmiðla, snjallsímaforrit og utankomandi rekstrarfélög.  

5.2.1 Vefsíða fyrirtækis 

Til að ná samkeppnisforskoti er nauðsynlegt að hafa vefsíðu með vörumerki eða fyrirtæki. Í 

Kína eru vefsíður fyrirtækis aðallega notaðar sem auglýsing á vörumerkinu eða til samskipta 

við neytendur. Vefsíða vörumerkis er ekki undir venjulegum kringumstæðum notuð sem 

söluvettvangur heldur sem markaðssetning. Sjálf viðskiptin fara fram á markaðstorgi 

vefverslana á borð við Tmall og JD. Fyrirtæki sem miða að kínverskum neytendum ættu að 

hafa valmöguleika á kínversku letri á vefsíðu sinni til að koma í veg fyrir misskilning á milli 

tungumála (Sovereign, 2016). Einnig fanga myndir athygli kínverskra neytenda betur en ritað 

mál um vöru og er því kostur að hafa mikið af myndum í miklum gæðum á vefsíðu fyrirtækis 

eða afurðar. Uppbygging vefsíðu skiptir miklu máli og verður farið betur í helstu þætti sem 

rannsakandi telur að hafa þurfi í huga við uppsetningu vefsíðu í kafla 5.8.  

5.2.2 Samfélagsmiðlar 

Samfélagsmiðlar eru eins fjölbreyttir og þeir eru margir. Áhrif þeirra í markaðssetningu geta 

verið mikil vegna stórra markhópa sem þeir ná yfir. Vinsælir einstaklingar á samfélagsmiðlum 

á borð við Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, Snap-Chat, matar- og lífsstílsbloggarar geta 

haft milljónir fylgjendur og því verið miklir áhrifavaldar. Mikilvægt er að velja rétt form 

samfélagsmiðla þegar markaðssetning vöru fer fram vegna þess að markhópar eru mismunandi 

innan miðla. 
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Vegna vaxandi Internetnotkunar í Kína hafa samfélagsmiðlar orðið sífellt meira afgerandi sem 

verkfæri í markaðssetningu og verða erlend fyrirtæki að aðlagast þeirri þróun. Af þeim 

heildarfjölda Kínverja sem nota Internetið eru 91% þeirra með einstaklingsaðgang að 

samfélagsmiðli sem þeir nota að meðaltali í 46 mínútur daglega (Aperto, 2016). 

Það eru þrjú meginatriði sem hugsa þarf um við notkun samfélagsmiðla til markaðssetningar í 

Kína. Félagslegir áhrifavaldar eins og umsagnir annarra viðskiptavina um vöru geta haft mun 

meiri áhrif á ákvörðun um kaup en umsagnir fyrirtækis. Í öðru lagi eru kínverskir notendur mjög 

móttækilegir fyrir tilboðum og að hafa valkostinn á samskiptum við vörumerki í gegnum 

samfélagsmiðil. Slíkur vettvangur samfélagsmiðils er SinaWeibo sem er endurbætt útgáfa af 

Twitter. Þar geta neytendur látið umsögn hjá vörumerki og fengið svör frá starfsmönnum 

fyrirtækis. Í þriðja lagi eru kínverskir notendur samfélagsmiðla virkir í því að deila persónulegri 

reynslu af vöru og því er mikilvægt að fyrirtæki fylgist vel með þróun umsagna frá neytendum 

og bregðist fljótt  við ef ánægja fer að dvína (Aperto, 2016). 

Erlend fyrirtæki þurfa að aðlagast samfélagsmiðlum í Kína. Margir vestrænir miðlar, á borð við 

Facebook, Youtube og Twitter, eru bannaðir í Kína en önnur form koma í stað þeirra. Kaixin 

er endurgerð af Facebook, YouKu af Youtube og SinaWeibo af Twitter. Ábati getur verið fyrir 

erlend fyrirtæki að fá kínverskan einstakling eða fyrirtæki með þekkingu á samfélagsmiðlum 

við aðlögunarferlið. Jafnframt er mikilvægt að finna vinsæla einstaklinga sem hafa marga 

fylgjendur inni á samfélagsmiðlum eins og SinaWeibo, þar sem þeir hafa mikil áhrif á 

fylgjendur sína (Aperto, 2016). 

5.2.3 Snjallsímaforrit  

Vinsældir snjallsímaforrita í Kína hafa aukist verulega vegna mikillar fjölgunar snjallsíma. 

Leiðandi markaðir vefverslana í Kína, á borð við Tmall, JD, Yhd og Jumei, hafa nú þegar sett 

fram snjallsímaforrit sem gefa viðskiptavinum tækifæri á að versla vörur með persónulegum 

snjallsímum (Sovereign, 2016).  
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Mynd 8. Markaðshlutdeild fyrirtækja í símaverslun í Kína 2015 (Lam og Li, 2016). 

Mynd 4 sýnir yfirburða markaðshlutdeild Alibaba Group í símaverslun í Kína 2015. Eftir þeim 

er JD.com með 5,7% markaðshlutdeild og VIP.com með 2,4%. Á undanförnum árum hafa fleiri 

fyrirtæki leitast við að styrkja markaðshlutdeild sína. JD.com sameinaðist WeChat í þeim 

tilgangi að beina meiri umferð til sín og þar með auka markaðshlutdeild sína. WeChat er 

endurgerð af WhatsApp sem gefur viðskiptavinum sínum kost á að senda skilaboð, myndir og 

upptökur á milli sín án kostnaðar og hefur þróast í að verða samfélag einstaklinga. Símaverslun 

er að yfirtaka hefðbundna netverslun í Kína. Til að setja uppgang símaverslunar í samhengi, þá 

fór hún frá því að vera 1,5% af allri Internetsölu í Kína 2011 yfir í 55,5% árið 2015 og 

framtíðarspá iResearch er að 73,8% netverslana fari fram í gegnum snjallsíma árið 2018 (Lam 

og Li, 2016). 

Með fjölgun snjallsímanotenda í Kína þurfa fyrirtæki sem vilja samkeppnisforskot að greina 

snjallsímaforrit. Xiaoliu Online Fish Market er verðlaunaforrit framleitt af fyrirtækinu Nanjing-

based Fuzhong Information Group Co undir stjórn Yang Zong Yi. Fyrirtækið býður upp á 

„fyrirtækja til fyrirtækja“ (B2B) snjallsímaforrit sem gefur innlendum og erlendum fyrirtækjum 

tækifæri á að stunda viðskipti með sjávarafurðir. Samkvæmt Yang Zong Yi er tilgangur Xiaoliu 

að efla samkeppni í sölu og kaupum sjávarafurða á sem einfaldastan hátt (Mao, 2017).  
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5.2.4 Utankomandi rekstrarfélög 

Þriðja aðila rekstrarfélög, einnig þekkt sem TPs7 eða Tmall Partners eru er einn af mikilvægustu 

samstarfsaðilum erlendra fyrirtækja við innlendan vefverslunarmarkað í Kína. Rekstrarfélögin 

eru löggildir aðilar sem hafa yfirumsjón með sölusíðu fyrirtækisins á markaðspöllum eins og 

Tmall.  Jafnframt hafa þessi félög myndað tengsl við markaðspallinn og geta beint umferð inn 

á síðu vörumerkisins eða fyrirtækisins. Í ákveðnum tilfellum hafa rekstrarfélögin umsjón með 

úrlausnum vandamála, vörustjórnun, fjölmiðlastjórnun innan markaðspallsins og sjá um 

kynningarviðburði á vöru (Sovereign, 2016). Mynd 5 sýnir betur ferlið þegar fyrirtæki nota 

þjónustu TPs. Þessi fyrirtæki hafa sérþekkingu á markaðinum og viðskiptavinum og gefa því 

samkeppnisforskot á þær vörur sem ekki er búið að aðlaga að kínverskum markaði. Þau geta 

því haft úrslitaáhrif á velgengni vöru. 

 

Mynd 9. Ferli vöru til neytenda með þriðja aðila rekstrarfyrirtæki eða TP, aðlagað af rannsakanda (Sovereign, 2016). 

 

5.2.5 Samantekt  

Rannsakandi telur að markaðssetning í gegnum samfélagsmiðla sé eitt af því mikilvægasta til 

að vekja eftirtekt á nýjum vörum og gera þær vinsælar. Jafnframt telur hann að vegna 

fjölbreytileika samfélagsmiðla skipti það höfuðmáli að allir miðlar séu skoðaðir og mat lagt á 

hver þeirra henti vöru fyrirtækis best í hverju tilfelli fyrir sig. Þegar sjávarafurðir eru 

markaðssettir eru lífsstíls- og matarbloggarar helstu samfélagsmiðlarnir sem gætu styrkt 

markaðshlutdeild í Kína. Einnig er valkostur að fá frægan einstakling á borð við leikarann Chen 

Kun, sem hefur yfir 70 milljónir fylgjendur á SinaWeibo, til að neyta íslenskra sjávarafurða á 

samfélagsmiðli sínum. Það eitt og sér gæti aukið eftirspurn gífurlega.  

                                                             
7 TPs – Tmall Partners eða löggildir aðilar sem aðstoða við rekstur fyrirtækja á Tmall.  
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Mat rannsakanda er að erfitt geti reynst að komast inn á markaði í Kína án aðstoðar 

utankomandi rekstrarfélaga og vel hannaðrar fyrirtækjavefsíðu en betur verður farið yfir það í 

kafla 5.8. Jafnframt er það mat rannsakanda að helsta verkfæri fyrirtækja til að ná 

samkeppnisforskoti í framtíðinni sé snjallsímaforrit. Yngri kynslóðin framkvæmir kaup að 

mestu með snjallsímum og haldi sú þróun áfram verða flest viðskipti í framtíðinni framkvæmd 

með snjallsímum. Það er því mikilvægt að fyrirtæki á hörðum samkeppnismarkaði komi 

afurðum sínum á helstu snjallsímaforrit til að ná þeim markhópi.  
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6 Internetsala sjávarafurða í Kína 

Í þessum kafla verða greindir þeir þættir sem íslensk sjávarútvegsfyrirtæki þurfa að hafa í huga 

við sölu á Internetinu og það aðlagað að markaðsaðstæðum í Kína. Farið verður í neysluvenjur 

Kínverja, kaupmátt, neytendur innfluttra vara, greiðsluleiðir, dreifileiðir, útflutning frá Íslandi 

til Kína, brautarpalla og lok uppsetningu á vefsíðu.   

6.1 Neysluvenjur 

Vaxandi eftirspurn kínverskra neytenda eftir erlendum matvælum má rekja til félagslegrar 

vitundar og þarfar fyrir örugg, ósvikin og gæðameiri matvæli. Neytendur eru tilbúnir að borga 

meira fyrir erlendar vörur vegna þess að þeir telja að vörurnar uppfylli þessar kröfur. Eins og 

nefnt hefur verið hér áður fer millistéttin stækkandi og þéttbýlismyndun er hröð sem hefur áhrif 

á neysluvenjur. Einnig hafa vefverslanir verið einn af helstu drifkröftum fyrirtækja til að ná í 

sem stærstan markhóp og svarar það kröfum kínverskra neytenda um einfalda og hraða aðferð 

til kaupa á matvörum (Agriculture department, 2017). 

Árlegur heildarútgjöld kínverskra heimila sem varið var í matvæli var 2.900 yuan að meðaltali 

árið 2005 en var komið í 4.100 yuan árið 2015, sem gefur 41% aukningu eyðslu hvers heimils 

á 10 árum. Heildareyðsla á neysluvörum var 4,49 trilljónir Bandaríkjadollara, af því voru 0,48 

trilljónir í gegnum Internetsölu eða 10,7% en framtíðarspá er að það hlutfall muni vaxa á næstu 

árum (Agriculture department, 2017). 

6.2 Kaupmáttur  

Árlegar ráðstöfunartekjur að meðaltali á mann voru 21.966 yuan í þéttbýli árið 2015 sem er 

styrking um 8,2% frá árinu 2014. Samkvæmt hagstofu Kína voru ráðstöfunartekjur í dreifbýli 

þrisvar sinnum minni. Þau svæði sem eru með hæstu ráðstöfunartekjurnar eru Shanghai, 

Tianjin, Beijing, Zhejiang og Guangdong. Miðlungssvæði eru Fujian, Jiangsu, Hainan, 

Chongqing og Sichuan (Agriculture department, 2017). 

Tafla 2. Meðaltal árlegrar neyslu einstaklinga eftir svæðum árið 2015, aðlagað af rannsakanda (Agriculture department, 
2017). 

2015 - Þéttbýli 
Meðaltal árleg 
útgjöld 
einstaklinga 
(matvæli, tóbak 
og drykki).  

Shanghai Tianjin Beijing Guangdong Zhejiang 

 
9,690.6 yuan 
($1,446) 

 
8,448 yuan 
($1,261) 

 
8,091 yuan 
($1,208) 

 
8,533 yuan 
($1,274) 

 
8,092 yuan 
($1,208) 
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Tafla 2 sýnir útgjöld einstaklinga á neysluvörum á mismunandi svæðum innan Kína. Shanghai 

er með töluvert forskot á hin svæðin sem eru öll svipuð. Fyrirtæki sem huga að markaðssetningu 

innan svæða verða að athuga kaupmátt einstaklinga og aðlaga vöru sína að þeim.  

 

Tafla 3. Höfuðtala, meðaltal landsframleiðsla á mann og árlegar ráðstöfunartekjur á mann í þéttbýli árið 2015 eftir 
svæðum, aðlagað af rannsakanda (Agricultural department, 2017). 

2015 Shanghai Beijing Shenzhen Guangzhou 

Höfuðtala (milljónir) 24.15 21.71 10.78 13.08 

Landsframleiðsla á mann (Yuan) 103,769 
($15,487) 

106,497 
($15,895) 

149,495 
($23,729) 

128,478 
($20,393) 

Árleg ráðstöfunartekjur á mann eftir skatt 
í þéttbýli (Yuan) 

49,867 
($7,442) 

48,458 
($7,232) 

40,948 
($6,450) 

42,954 
($6,818) 

 

Tafla 3 sýnir höfuðtölu einstaklinga eftir svæðum innan Kína. Shenzhen er með mestu 

landsframleiðslu á mann en á sama tíma með minnstar ráðstöfunartekjur. Shanghai aftur á móti 

er með minnstu landsframleiðsluna en einstaklingar þar eru með hæstu ráðstöfunartekjurnar. 

Einstaklingar innan Shanghai hafa því mestan kaupmátt og því líklegastir til að kaupa vandaðar 

og dýrar vörur erlendra fyrirtækja.  

6.3 Neytendur innfluttra vara 

Það má skipta neytendum sem vilja erlendar vörur í fjóra hópa. Erlendir einstaklingar búsettir í 

Kína sem vilja vörur sem eru þeim kunnuglegar. Þessir aðilar eru tilbúnir að borga vel fyrir 

ákveðnar vörur. Auðugir kínverskir neytendur sem vilja hágæðavörur sem draga upp mynd af 

auðlegð þeirra. Heilsustimpill og vöruímynd skiptir miklu máli en upphæð vöru litlu máli. 

Millistéttin vill kaupa í sama gæðaflokki og auðugir einstaklingar en huga að vöruverði og eru 

tilbúnir að bera saman nokkur vörumerki áður en kaup fara fram. Að meðaltali vill þessi hópur 

ferskar sjávarafurðir og þær sem eru fljót- og þægilegar til undirbúnings. Fyrirtæki sem bjóða 

upp á góða þjónustu og afslætti eru vinsæl á meðal millistéttarinnar. Seinasti hópurinn er yngri 

kynslóð Kínverja. Þessi hópur vill innfluttar sjávarafurðir en kaupir líka á kínverskum 

mörkuðum. Hollusta og þægindi skiptir þennan hóp máli og hann notfærir sér vefverslanir og 

snjallsíma í miklum mæli (Agriculture department, 2017). 

Framtíðarsýn rannsakanda er að ábati væri af markaðssetningu íslenskra sjávarafurða fyrir 

markhóp yngri kynslóðar Kínverja. Þar sem þessi einstaklingar verða helstu kaupendurnir í 
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framtíðinni er hagnaður af því að koma íslenskum sjávarafurðum ofarlega í huga neytenda og 

auka eftirspurn, sem mun magnast með tímanum. Jafnframt er mikilvægt að ná sterkri kaupgetu 

auðugra einstaklinga og millistéttar, þar sem flestar framtíðarspár telja að aukning verði í fjölda 

þessara hópa. Íslensk fyrirtæki með aðstoð íslenska ríkisins ættu því að reyna markaðssetja 

íslenskar sjávarafurðir í Kína sem hreina, holla og traustverðuga. Fiskur frá Íslandi yrði þá 

einhvers konar vörumerki með gæðastimpli í hugum kínverskra neytenda og eftirspurn myndi 

aukast.  

6.4 Reglugerðir um flutning sjávarafurða frá Íslandi til Kína 

Svo íslensk sjávarútvegsfyrirtæki geti flutt afurði á erlenda markaði þurfa þau að uppfylla þær 

kröfur sem gilda á Íslandi um framleiðslu matvæla. Einnig verða fyrirtæki meðal annars að 

uppfylla reglugerðir um hversu lengi skip geta verið að veiðum til þess að mega landa afla 

óslægðum, kælingu afla, hreinlæti og varnir gegn mengun (Sigmar J. Halldórsson, 2017; 

Matvælastofnun, e.d.). 

Kína hefur verið að innleiða margar reglugerðir sem gilda innan ESB hvað varðar innflutning 

matvæla. Til þess að íslensk framleiðslufyrirtæki geti selt sjávarafurðir í Kína verða þau að vera 

skráð eða listuð hjá AQSIQ8 í Kína. Einnig þurfa kínversk AQSIQ yfirvöld að hafa samþykkt 

og listað þær afurðir sem flytja á til Kína. Ef fyrirtæki sem ætla að starfa með þriðja aðila í Kína 

sem sér um sölustarf afurða, þá þarf útflytjandinn frá Íslandi og innflytjandinn í Kína að vera 

skráðir á AQSIQ. Hérlendis fer skráning framleiðanda og afurða í gegnum MAST9 (Sigmar J. 

Halldórsson, 2017). 

6.5 Flutningsleið frá Íslandi til Kína 

Lítil samkeppni er í útflutningi frá Íslandi til Kína og hefur kostnaður við flutning almennt verið 

að hækka. Fyrirtækið ICELOG ehf. hefur verið að vinna í lausn á vaxandi eftirspurn eftir 

flutningi til Kína og hækkandi verðlagi. Fyrirtækið er með umboð Silkway West Airlines á 

Íslandi og er í viðræðum um tímatöflu fyrir hugsanlegt flug frá Íslandi til Kína. Verði flugið að 

veruleika opnast ný tækifæri með nýja markaði fyrir íslenska útflytjendur. Markaðir ferskra 

afurða í Kína yrðu hugsanlega að veruleika fyrir íslensk sjávarútvegsfyrirtæki, þar sem 

markmið ICELOG ehf. og Silkway West Airlines er að hafa flutningstíma sem stystan. Einnig 

                                                             
8 AQSIQ - Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine – sambærileg stofnun og 
matvælastofnun er á Íslandi (Sigmar J. Halldórsson, 2017) 
9 MAST – Matvælastofnun. 
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er kælibúnaður vélarinnar hannaður fyrir ferskar sjávarafurðir og kælir niður í 4°C en sérstakar 

pakkningar þarf til að flytja frosna vöru (Óskar Bragi Sigþórsson, 2017). 

Flutningsleiðin sem flugvélin fer er frá Keflavík til Baku og eftir það til t.d. Hong Kong, 

Shanghai, Seoul, Komatsu, Japan, Tokyo sem er í vinnslu, Singapor, Kuala Lumpur eða Dubai. 

Farið yrði tvisvar í viku og áætlaður flutningstími yrði um 15–20 tímar eftir áfangastað. 

Jafnframt tekur vélin um 20–40 tonn í hverri ferð og yrði samið um kostnað við flutning eftir 

magni og áfangastað. Kostnaður mun líklega verða lægri en það sem áður hefur verið boðið 

upp á. Flugið gæti hugsanlega orðið að veruleika seinni hluta árs 2017 (Óskar Bragi Sigþórsson, 

2017) 

6.6 Greiðslur 

Greiðslupallar þriðja aðila er vinsæl aðferð við kaup á Internetinu í Kína. Meirihluti greiðslna 

fer í gegnum Alibaba‘s Alipay og Tencent‘s WeChat. Apple Pay var stofnað seint í febrúar 

2016 en enn eiga eftir að koma í ljós viðtökur frá kínverskum kaupendum. Þá hefur verið 

uppgangur í kreditkortagreiðslum sem gerir viðskiptin auðveldari (Sovereign, 2016). 

Kínverskir neytendur eru tvístígandi í því að láta kortaupplýsingar á netið. Því eru 

greiðsluþjónustur á borð við Ali-Pay og WePay algengar. Þjónustan veitir auðvelda og hagnýtar 

aðferðir við kaup sem kínverskir viðskiptavinir eru hrifnir af (Agriculture department, 2017). 

6.7 Dreifing 

Sendingarkostnaður og tímasetning getur haft mikil áhrif á vinsældir vöru. Ef vörurnar eru 

sendar erlendis frá, getur það tekið nokkrar vikur í stað fáeinna daga ef sendingin er frá vöruhúsi 

innanlands. Kínverskir neytendur eru vanir því að fá vörur innan við viku frá pöntun. Tímalengd 

á innflutningi til Kína getur verið frá því að vera samdægurs til nokkurra daga. Mörg alþjóðleg 

sendingarfyrirtæki eru í samstarfi við fyrirtæki innan meginlands Kína á borð við Shunfeng og 

EMS (Sovereign, 2016). 

6.8 Brautarpallar vefverslana  

Hefðbundnar leiðir smásala á matvörum eru að gangast umskipti sem fela í sér sölu á varning 

þeirra með vefverslunum. Það eru margir kostir með netsölu í stað hefðbundinnar sölu. Með 

netsölu eru salar ekki háðir að finna fasteignir til að hafa verslun sína í, sem getur orðið 

kostnaðarsamt. Í stað þess eru netsalar yfirleitt með vöruhús í dreifbýlinu og láta senda varning 

til neytenda þaðan. Annar kostur netsala er að þeir eru fljótir að bregðast við nýrri þróun og 
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geta aðlagað vörur að sínum markhóp. Þeir greina þróun með gögnum sem þeir fá frá 

neytendum sínum (Agriculture department, 2017). 

6.8.1 Tmall 

Tmall er leiðandi brautarpallur fyrir sölu matvæla og er með höfuðstöðvar í Hangzhou. Notkun 

vefverslunar og snjallsímaverslunar hefur verið að aukast til muna síðustu ár. Velgengni Tmall 

má meðal annars rekja til frumlegheita við að ná umferð inn á vefverslunarbrautarpall sinn. 

Single‘s Day og Chinese Lunar New Year eru dagar sem bjóða upp á mikla afslætti og er það í 

miklu uppáhaldi hjá kínverskum neytendum. Þessir dagar eru hannaðir til að efla umferð inn á 

brautarpalla og auka sölu (Agriculture department, 2017). 

6.8.1.1 Tmall Fresh og Mr. Fresh 

Eftir að Alibaba Group fjárfesti í Gfresh, sem er einn af stærstu brautarpöllum á Internetsölu 

sjávarafurða í heimi, var ákveðið að fjárfesta í brautarpalli álíka Gfresh sem ber heitið Tmall 

Fresh. Út frá Tmall Fresh kom Mr. Fresh sem er viðskiptalíkan sem veitir erlendum fyrirtækjum 

valkost á að selja frosnar eða ferskar sjávarafurðir, kjöt og ávexti á kínverskum markaði án 

mikillar fjárfestingar. Þrátt fyrir að nafn Mr. Fresh gefi til kynna að seldar afurðir séu einungis 

ferskar, eru 80-90% þeirra í raun frosnar og eru þær seldar í gegnum viðskiptalíkanið. Þessi leið 

hentar því fyrirtækjum sem hafa áhuga á að selja ferskar eða frosnar afurðir á markaðinum en 

vilja ekki opna verslun á Tmall Fresh vegna of mikillar skuldbindingar og áhættu (Alibaba 

Group, 2016; Mereghetti, 2016). 
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Mynd 10. Viðskiptalíkan Mr. Fresh, aðlagað af rannsakanda (Alibaba Group, 2016). 

Mynd 6 sýnir viðskiptalíkanið Mr. Fresh og ferlið frá fyrirtæki til neytenda. Mr. Fresh tekur við 

vöru og sér um markaðssetningu, neytendaþjónustu, vörugeymslu og dreifingu allt þar til varan 

er komin í hendur neytenda. Fyrirtæki í samstarfi við Mr. Fresh þurfa því aðeins að koma 

vörunni til starfstöðvar Mr. Fresh í Kína og svo sjá þeir um hinn hlutann af virðiskeðjunni.  

Dreifikerfi Mr. Fresh nær til margra staða innan landamæra Kína sem gefur möguleika á 

hröðum afhendingartíma afurða sem skiptir neytendur miklu máli. Vöruhús eru fimm í heild og 

ná yfir 130 borgir, meðal annars Beijing, Chengdu, Shanghai, Wuhan og Guangzhou. Ásamt 

vörugeymslu, neytendaþjónustu og dreifingu sér Mr. Fresh um allar kynningarherferðir sem 

geta verið nauðsynlegar fyrir nýjar vörur. Eftir að vara hefur verið í umsjón Mr. Fresh er 

auðveldara að greina hvort hún virki fyrir kínverskan markað og í framhaldi er hægt að stofna 

vefverslun á Tmall Fresh (Alibaba Group, 2016; Mereghetti, 2016). 

6.8.2 Gfresh 

Gfresh (Global Fresh) er B2B viðskiptalíkan sem var stofnað í nóvember 2014. Á 

brautarpallinum eru seldar ferskar og frosnar afurðir og hefur Gfresh um 6.300 kaupendur, yfir 

400 seljendur þar á meðal rúmlega 200 erlenda og yfir 200 milljón Bandaríkjadollara í sölu. 

Starfsstöðvar fyrirtækisins eru meðal annars í Beijing, Shanghai og Guangzhou (Gfresh, 2017). 

Gfresh brautarpallurinn veitir erlendum birgjum beinan aðgang að kaupendum eða smásölum í 

Kína og öruggt greiðslukerfi, flutningskeðju fyrir ferskar og frosnar afurðir, sér um tollskoðun, 

gæðaskoðun og endanlega afhendingu til kaupenda. Gfresh býður upp á rekjanleika afurða sem 

hefur verið í auknum mæli krafa hjá kínverskum kaupendum (Bower, 2016). Jafnframt var 
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Gfresh að kynna nýtt snjallsímaforrit fyrir notendum sem mun auðvelda og efla sölur í gegnum 

brautarpallinn (Williams, 2017). 

6.8.3 JD 

JD er næststærsti brautarpallur Internetsölu í Kína með 21,2% markaðshlutdeild og með yfir 

226 milljónir virkra notenda. Mikill uppgangur hefur verið í sölutekjum á brautarpallinum eða 

frá 32,7 billjónum Yuan árið 2011 yfir í 658,2 billjónir Yuan árið 2016. Frá 31. desember 2016 

voru vöruhús þeirra 256 og voru í rúmlega 2600 sýslum og héruðum, ásamt því að hafa um 120 

þúsund starfsmenn víðs vegar í Kína (JD, e.d.). Nýlega hóf fyrirtækið samstarf við E-Jiangnan 

að uppbyggingu á vöruhúsum víðs vegar um Kína og yfir landamærin. Það er gert ráð fyrir að 

með því að hafa vöruhúsið yfir landamærin sé hægt að lækka rekstrarkostnað og vöruskatt 

(Agriculture department, 2017).  Einnig er fyrirtækið í samstarfi við Ocean Family sem hefur 

eina af sterkustu flutningskeðjum innan Kína. Ocean Family leggur mikinn metnað í það að 

frosnar afurðir haldi réttu hitastigi allan flutningstímann. Neytendur meta það því sem svo að 

samstarfið sé gæðastimpill (Redmayne, 2016). Í mars 2016 hóf fyrirtækið jafnframt samstarf 

við tæknirisann Tencent sem gefur þeim einkarétt á notkun samskiptamiðilsins WeChat, sem 

er í eftirlæti hjá millistéttinni og auðugum til að ræða persónulega reynslu af afurðum (JD, e.d.).  

6.8.4 NetEase 

NetEase stofnaði Kaola.com sem er brautarpallur fyrir landamæravefverslun. Fyrirtækið flytur 

inn erlendar vörur og geymir þær í sínum eigin tollvörugeymslum í Kína. Vörur á borð við 

matvæli, barnamat, fæðubótaefni, fatnað og fylgihluti. Innan árs eftir að Kaola hóf starfsemi 

var fyrirtækið orðið stærsti brautarpallur landamæravefverslun í Kína með yfir 10 þúsund 

innflutningsvörur á mánuði og sölu yfir $5 milljónir auk þess að hafa stærstu tollvörugeymslu 

í Kína (Agriculture department, 2017). 

6.8.5 Chunbo  

Chunbo er svæðisbundin brautarpallur með höfuðstöðvar í Beijing. Fyrirtækið var stofnað árið 

2014. Chunbo rekur eigin lífræna ræktun í dreifbýli Beijing sem býður upp á ferskt grænmeti. 

Markhópur þeirra er efri- og miðstétt ásamt ungum mæðrum sem búa í Beijing. Viðskiptavinir 

geta keypt ferskar vörur, sjávarfang, drykki, snakk og heilsufæði á síðunni (Agriculture 

department, 2017). 
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6.8.6 Samantekt 

Rannsakandi metur það sem svo að byrjunarreitur íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja sem ætla að 

stunda viðskipti í gegnum vefverslun í Kína sé á brautarpalli Tmall eða Tmall Fresh undir stjórn 

Alibaba Group. Það er einnig mat hans að byrjunarreitur uppbyggingar á vörumerkjum sé á 

Tmall og í framhaldi er hægt að velja aðra brautarpalla. Mikill munur er á menningu og kröfum 

á milli landa og er því einn helsti kostur við brautarpall Tmall að boðið er upp á aðstoð frá TP 

sem hjálpar erlendum fyrirtækjum við markaðssetningu og rekstrartengda liði innan Kína. 

Einnig telur rannsakandi að tækifæri séu mikil vegna nýlegrar fjárfestingar Alibaba Group í 

Gfresh, sem hefur verið eitt af leiðandi markaðstorgum sjávarafurða í Kína og í uppbyggingu 

viðskiptalíkansins Mr. Fresh. Mat rannsakanda er að fyrirtæki sem hafa nú þegar náð 

markhópum í Kína og þekkja landslag markaðarins geti athafnað sig betur á JD.com vegna 

mikillar uppbyggingar sem hefur verið á starfseminni þar.  

 

6.9 Uppbygging vefverslunar 

Uppgangur hefur verið á vefverslunum undanfarin ár og er mikilvægt að hafa þekkingu á  

hagkerfum vefverslana sem er skipt niður í þrjá hópa. Fyrsti hópurinn eru vefsíður sem gerðar 

eru í þeim tilgangi að búa til samfélag neytenda og beina umferð þeirra inn á brautarpalla 

vörumerkja. Annar hópur eru brautarpallar sem bjóða fyrirtækjum og einstaklingum að stunda 

viðskipti á sem öruggastan hátt ásamt allri aðstoð sem þarf. Þriðji hópurinn eru vefsíður 

sérhæfðra fyrirtækja sem stunda bein viðskipti við neytendur (Mahadevan, 2000). Fyrirtæki 

sem vilja stunda viðskipti á Internetinu þurfa að hafa þekkingu á þessum hópum áður en sjálf 

viðskiptin hefjast. Hér á eftir verður farið yfir helstu þætti sem þarf að hafa í huga við 

uppsetningu vefverslunar í Kína.  

 

6.9.1 Áætlunargerð 

Fyrsta skrefið er að hugleiða hvort meiri ábati sé af því að hafa vöruna í hefðbundinni verslun 

en í vefverslun. Ágreiningur hefur oft verið um hvort eigi að selja lúxusvörur á Internetinu yfir 

höfuð. Gerð vöru skiptir því miklu máli um það hvernig áætlunargerð til að skila sem mestum 

hagnaði mun líta út. Taka má það dæmi með nýja vöru að hún þarf mun meiri sýningu og 

markaðssetningu en vara sem hefur verið lengi fyrir augum neytenda. Þegar um nýjar vörur er 

að ræða er upphafið oft markaðssetning en hvað varðar þroskaðar vörur getur sala hafist strax 

(Agriculture department, 2013). 
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6.9.2 Markaðsform 

Það eru margar gerðir markaðsforma þegar valið er um snið vefverslunar. Það skiptir höfuðmáli 

hvaða afurð er verið að selja þegar ákveða á markaðsform vefverslunar eins og lýst er í kafla 

3.1.1.  

 

6.9.3 Upplýsingar vöru 

Einn af ávinningum Internetsölu er að söluaðilanum er kleift að hafa eins miklar upplýsingar 

um vöruna og hann kýs. Með nánari upplýsingum og leiðbeiningum er líklegra að nýir 

neytendur prufi vöru og fjölgun verði í markaðshópnum. Einnig getur saga vöru eða fyrirtækis, 

innihaldsefni, uppskriftir og ljósmyndir sem ná athygli kaupenda skipt miklu máli (Agriculture 

department, 2013). 

Uppsetning vefsíðu getur haft úrslitaáhrif á það hvort vara seljist eða ekki. Það þarf því að fara 

vel í alla þá þætti sem skipta máli fyrir neytendur og ætlunin er að hafa á vefsíðu vöru. Flestir 

B2C brautarpallar bjóða upp á þjónustu sem hjálpar við uppsetningu á vefsíðu, með eða án auka 

gjalds. Góð staðfærsla matvöru á Internetinu jafngildir sýnisprufu í hefðbundinni verslun, sem 

leiðir til þess að viðkomandi vara eykur samkeppnisforskot sitt á markaði og verður um leið 

eftirsótt í huga neytenda (Agriculture department, 2013). 

 

6.9.4 Upplýsingavinna og markaðssetning 

Við markaðssetningu á vöru og uppbyggingu vefverslunar skiptir rannsóknarvinna um 

markaðinn miklu máli. Góð markaðssetning getur fengið neytendur til að velja vöru 

fyrirtækisins í stað sambærilegra vöru samkeppnisaðila. Rekstur vefverslunar er því mun 

víðtækari en aðeins sala og dreifing. Jafnframt snýst rekstur meira um markaðsstörf sem eru 

svipuð og í hefðbundinni verslun nema í öðru formi Internetsins. Það er mikilvægt að velja réttu 

brautarpallana fyrir mismunandi vörur og vera með góða kynningu á vöru svo hún verði 

eftirsóttari en vara samkeppnisaðila. Ákveðnir brautarpallar eru með kynningardaga sem bjóða 

upp á afslátt á nýjum vörum sem er tækifæri fyrir fyrirtæki til að ná samkeppnisforskot með því 

að nýta sér þessa daga  (Agriculture department, 2013). 
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6.9.5 Sölur, neytendur og árangur 

Eftirlit með þróun og greiningu á sölu gefur fyrirtæki yfirsýn á það hvort þurfi að breyta vöru 

svo hún skili meiri hagnað. Sölueftirlit netverslana er með sama hætti og hefðbundin verslun, 

nema auðveldara er að greina gögn og fylgjast með þróun. Það sem gefur Internetsölu forskot 

á hefðbundna sölu er að vefverslanir fá viðbrögð beint frá neytendum með athugasemdum og 

einkunn. Þetta getur skilað vöru samkeppnisforskoti, séu viðskiptavinir ánægðir og gefi vörunni 

góðar einkunnir og jákvæðar athugasemdir. Ef viðskiptavinurinn er aftur á móti óánægður geta 

fyrirtæki verið varnarlaus og getur það haft slæm áhrif á sölu á vöru og jafnvel eyðilagt alla 

starfsemi í kringum vöru. Viðbrögð neytenda skipta því miklu máli og verða sölufyrirtæki að 

fara varlega og á bregðast rétt við mögulegri óánægju viðskiptavina á Internetinu (Agriculture 

department, 2013). 

 

6.9.6 Samhæfing markaðsþróunar 

Velgengni Internetsölu er ferli sem mun taka tíma og vinnu. Vinnsla á gögnum og lagfæringar 

í samræmi við markaðsþróun verður að vera stöðug svo ekki dragi úr úr samkeppnishæfni vöru. 

Nokkrar aðferðir eru notaðar til að halda samkeppnisforskoti. Meðal annars að læra af þekkingu 

þeirra sem hafa verið við stjórn vefsíðna eða Internetbrautarpalla. Þessir aðilar hafa verið í 

miklum tengslum við neytendur og vita hvernig markaðsþróun hefur verið, sem gefur þeim 

þekkingu á því hvað getur virkað og hvað er síðra.  Einnig er nauðsynlegt að hlusta á gagnrýni 

neytenda og læra af þeim. Jafnframt þurfa fyrirtæki sífellt að kynna sér nýjar tískubylgjur svo 

hægt sé að aðlaga vörurnar að þeim (Agriculture department, 2013). 
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7 Úrvinnsla PESTEL  

Í þessum kafla verður fjallað um pólitískt, efnahagslegt, samfélagslegt, tæknilegt, náttúrulegt 

og lagalegt umhverfi suðurstrandar Kína. Þessir þættir mynda hugsanlegt ytra umhverfi HB 

Granda við starfsemi inn á markaði í Kína.  

7.1 Pólitískt umhverfi 

Hér á eftir verður fjallað um þá pólitísku þætti sem geta haft áhrif á ytra umhverfi fyrirtækja. 

Farið verður yfir helstu pólitísku áskoranir innan stjórnmála í Kína og hvort það sé stöðugleiki.  

7.1.1 Áskoranir 

Kommúnistaflokkurinn hefur verið ráðandi í Kína frá árinu 1949. Flokkurinn hefur full yfirráð 

yfir lagasetningu, efnahagsstefnu og og menningarstofnunum. Frábrugðið vestrænum 

menningarheimum, þar sem ríkisstjórnir stuðlar að gagnsæi í viðskiptaháttum, þá eru reglur og 

reglugerðir ekki jafn greinargóðar í Kína. Stór framleiðslufyrirtæki geta fallið undir ýmsar 

reglugerðir sem getur haft mikil áhrif á velgengni. Vegna spillingar og skorts á gegnsæi í 

viðskiptareglum getur félagslegt net með einstaklingum í kommúnistaflokknum haft úrslitaáhrif 

á það hvort erlend fyrirtæki geti starfað innan Kína. Ólíkt því sem er í vestrænni menningu, þar 

sem lög og reglur skipta mestu máli en síður tengsl við stjórnmálamenn. Góð tengsl fyrirtækja 

og stjórnmálamanna innan kommúnistaflokksins getur haft úrslitaáhrif á það hvort fyrirtæki fái 

starfsleyfi. Það er flókið ferli að byggja upp samband á milli fyrirtækis og flokksins og því er 

ráðlegt fyrir erlend fyrirtæki að fá fagfólk til aðstoðar við sambandsferlið (Jayaraman, 2009). 

Árið 2013 var sett af stað herferð gegn spillingu stjórnmálamanna og hefur nokkrum háttsettum 

stjórnmálamönnum verið vikið úr starfi (Gov, 2016). 

7.1.2 Stöðugleiki 

Óstöðugleiki hefur verið innan stjórnmála í Kína vegna átaka á milli ríkisstjórnarinnar og 

sveitarfélaga. Erfiðlega hefur gengið að fá ákveðin sveitarfélög til að fylgja reglugerðum 

ríkisstjórnarinnar og það hefur valdið erlendum fjárfestum áhyggjum. Túlkun á reglugerðum 

getur því verið mismunandi eftir svæðum innan Kína (Stratfor, e.d.). Jafnframt hefur verið 

óvissa í hagkerfi Kína vegna yfirlýsinga núverandi forseta Bandaríkjanna, Donald Trump, um 

að Bandaríkin hugleiði að hækka tolla á vörur frá Kína. Það mun hafa mikil áhrif á hagkerfi 

Kína og landslag innlandsmarkaðar (Dasgupta og Huang, 2017). 
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7.2 Efnahagslegt umhverfi 

Hér verður fjallað um helstu þætti efnahagslegs umhverfi í Kína. Farið verður í þá þætti sem 

geta haft áhrif á erlend fyrirtæki sem huga að inngöngu á kínverskan markað. Fjallað verður um 

verga landsframleiðslu, hagvöxt, kaupmáttarjöfnuð, atvinnuleysi, vexti, skatta og verðbólgu.  

7.2.1 Verg landsframleiðsla  

Verg landsframleiðsla (VLF) Kína hefur aukist mikið síðustu 30 árin. Árið 2010 var 

landsframleiðsla Kína orðin meiri en landframleiðslan í Japan og var þá Kína orðið að öðru 

stærsta efnahagskerfi heimsins á eftir Bandaríkjunum. Með meiri VLF í Kína verður kaupgeta 

einstaklinga sterkari og meiri eftirspurn á markaði. Uppgangur verður einnig í eftirspurn á 

dýrari og vandaðri vöru á markaði sem gefur erlendum fyrirtækum mikla möguleika á að 

komast inn á markaðinn (Zhao o.fl., 2016). 

 

Mynd 11. Verg landsframleiðsla Kína frá 2007 til 2015, aðlagað af rannsakanda (Trading Economics, 2017.a). 

Á mynd 5 má sjá hvernig verg landsframleiðsla í Kína hefur tvöfaldast á um það bil fimm árum. 

Þessi aukning í landsframleiðslu er nokkuð stöðug og ein sú mesta í heiminum. Talið er að 

landframleiðsla í Kína haldi áfram að styrkjast og er því Kína kjörið land fyrir erlend fyrirtæki 

til að koma afurðum sínum á markaði þar.  

7.2.2 Hagvöxtur 

Gert er ráð fyrir að hagvöxtur í Kína verði á bilinu 6-7% árið 2017 sem telst ekki vera mikill 

vöxtur miðað við undanfarna áratugi. Horfur í alþjóðlegum efnahagsmálum hafa versnað og er 

spáð 3,4% vexti á heimsvísu. Lítinn vöxt í heimsbúskapnum má rekja til þátta eins og 

efnahagslegra umskipta í Kína, frá því að vera framleiðslumiðað hagkerfi yfir í þjónustumiðað 
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sem veldur því meðal annars að eftirspurn eftir hrávörum hefur minnkað. Með minni hagvexti 

yrðu breytingar í átt að hagkerfi sem í meiri mæli en áður byggist á þjónustu og einkaneyslu. 

Mat Alþjóðagjaldeyrissjóðsins er að óvissa um efnahagshorfur sé að aukast. Óvissa ríkir að 

miklu leyti um umfang og langtímaafleiðingar umskipta í kínverska hagkerfinu, þá sérstaklega 

afleiðingar minni hagvaxtar þar sem Kína hefur verið helsti drifkraftur hagvaxtar í heiminum 

(Hagstofa Íslands, 2016). 

 

Mynd 12. Hagvöxtur í Kína frá 2005 til 2016, aðlagað af rannsakanda (Trading Economics, 2017.b). 

Mynd 6 sýnir hvernig hagvöxtur í Kína hefur farið minnkandi frá og með árinu 2010. Haldi 

þessi þróun áfram óbreytt getur það haft miklar afleiðingar fyrir Kína og einnig heimsbyggðina. 

Þessi þróun í hagvexti er meðal annars vegna offjárfestinga, fækkunar verkafólks, meiri krafna 

um menntun og umhverfisáskorana. Það er því mikilvægt að erlend fyrirtæki fylgist með þessari 

þróun og meti áhættuna.  

7.2.3 Kaupmáttarjöfnuður 

Kaupmáttarjöfnuður (KMJ) er aðferð til að reikna út gengi á milli gjaldmiðla tveggja landa.  

KMJ mælir hversu mikið er hægt að kaupa af vörum og þjónustu miðað við alþjóðlegan 

mælikvarða, þar sem verðlag getur verið breytilegt frá einu landi til annars. Í þessu verkefni 

verður notast við Bandaríkjadal sem mælikvarða. Vegna mikils fjölda íbúa og framleiðslu í 

Kína er kaupmáttur þar mjög mikill. Kaupmáttarjöfnuður Kína er metinn vera sá sterkasti í 

heiminum og var hann metinn á 21,27 trilljónir Bandaríkjadollara árið 2016. Þetta sýnir sterka 

stöðu Kína gagnvart innflutningi erlendra afurða og er því markaðurinn í Kína kjörinn fyrir 

erlend fyrirtæki sem vilja styrkja markhóp sinn (Central Intelligence Agency, 2017; Central 

Intelligence Agency, e.d.). 
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7.2.4 Atvinnuleysi 

Opinberar tölur um atvinnuleysi í Kína gefa til kynna að hlutfall þeirra sem eru atvinnulausir 

síðustu 10 árin hafa verið frá 4,0 til 4,3%. Vangaveltur hafa verið hvort þessar tölur gefi rétta 

mynd af atvinnuleysi í landinu. Í rannsókn sem Fathom Consulting stofnunin gerði á 

atvinnuleysi í Kína kom í ljós að opinberar tölur voru rangar. Mynd 6 sýnir rannsókn Fathom 

Consulting sem gefur til kynna að atvinnuleysi í Kína sé allt að þrisvar sinnum meira í þéttbýli 

landsins en kemur fram í tölum frá ríkinu. Þetta eykur óstöðugleika í atvinnumálum sem er 

mikið áhyggjuefni fyrir stjórnvöld (Eaton, 2016) 

 

Mynd 13. Rannsókn Fathom og opinberar tölur um atvinnuleysi í Kína frá 2012 til 2016, aðlagað af rannsakanda (Eaton, 
2016) 

Mynd 6 sýnir mikinn uppgang í atvinnuleysi í þéttbýli Kína samkvæmt rannsókn Fathom. Séu 

þessar tölur réttar getur það haft miklar afleiðingar fyrir samfélagið í heild sinni. Atvinnuleysi 

hefur það meðal annars í för með sér að tekjur dragast saman, skattar breytast, útgjöld vegna 

velferðamála og útsvarstekjur hjá ríki og sveitarfélögum breytast.  

7.2.5 Skattar 

Skattar sem lagðir eru á erlend fyrirtæki í Kína geta verið mismunandi. Undir eðlilegum 

aðstæðum er skattaálagning á bilinu 10-25%. Helstu tegundir skatta sem fyrirtæki þurfa að hafa 

skilning á eru tekjuskattur félags, staðgreiðsluskattur, virðisaukaskattur og neysluskattur. 

Tekjuskattur félags er skattaálagning gegn hagnaði fyrirtækis sem er 25% fyrir fyrirtæki í stærri 

skalanum en getur lækkað niður í 20% fyrir smærri fyrirtæki. Staðgreiðsluskattur fyrirtækja 

sem ekki hafa höfuðstöðvar sínar í Kína er 10%. Virðisaukaskattur á vörur sem seldar eru í 
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Kína er almennt frá 13-17%. Neysluskattur er almennt frá 1-45% sem er að mestu leyti lagður 

á munaðarvörur og þær vörur sem ekki teljast vera nauðsynjavörur (Pwc, 2017). 

Það ríkir tvísköttunarsamningur á milli Íslands og Kína. Samningurinn tekur til skatta af tekjum 

sem eru lagðir á heildartekjur. Undir því felast skattar af ágóða á sölu lausafjár eða fasteigna. 

Tilgangur með samningnum er að forðast tvísköttun og með því koma í veg fyrir undanskot frá 

skattlagningum á tekjum. Aðilar sem eru búfastir í öðru eða báðum samningsríkjum færast undir 

þennan samning (Halldór Ásgrímsson, 1997). 

7.2.6 Verðbólga 

Skilgreining á verðbólgu er viðvarandi hækkun almenns verðlags yfir tíma og felur í sér að 

verðgildi peninga minnkar, það er að segja minna magn vöru og þjónustu fæst fyrir hverja 

krónu. Margir þættir geta haft áhrif á verðbólgu. Samkeppnisaðstæður á markaði geta gefið 

fyrirtækjum kost á að hækka verð á vörum og þjónustum til að mæta hækkun 

framleiðslukostnaðar eins og launakostnaðar. Einnig eykst verðbólguþrýstingur ef vöxtur 

eftirspurnar verður meiri en vöxtur framboðs á vörum og þjónustu. Jafnframt getur launafólk 

aukið verðbólguþrýsting þegar það krefst hærri launa sem leiðir til þess að þau hækka verð 

(Seðlabanki Íslands, e.d.). Stjórnvöld telja verðbólgu frá 2-3% hafa mestan ávinning fyrir 

efnahagslegan vöxt. Verði verðbólgan minni getur það haft slæm áhrif á efnahaginn vegna þess 

meðal annars að borgarbúar kaupa minna vegna trausts á eigin gjaldmiðil og vænta þess að 

hann haldi áfram að styrkjast. Jafnframt verður það minna heillandi fyrir erlend fyrirtæki að 

sækja á markaðinn og það hefur áhrif á efnahaginn. Stjórnvöld skerast í leikinn með því að 

hækka vexti (Global-rates, e.d.). 

 

Mynd 14. Ferli verðbólgu í Kína frá 2008 til 2017, aðlagað af rannsakanda (Global rates, e.d.). 
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Mynd 6 sýnir hvernig verðhjöðnun hefur verið í Kína frá árinu 2011. Verðbólgan fer frá 4,98% 

niður í 0,79% árið 2017. Lítil verðbólga er áhyggjuefni fyrir kínversk stjórnvöld og verða þau 

að skerast í leikinn með því t.d. að hækka skatta og fá líf í markaðinn. Hækki verðbólgan ekki 

og komist í kjörprósentu, hefur það áhrif á hagvöxt í landinu.  

7.3 Samfélagslegt umhverfi 

Hér verður fjallað um helstu samfélagslegu þætti sem hafa áhrif á fyrirtæki í Kína. Umhverfið 

samanstendur af fólksfjölda, menningu og tungumálum, trúarbrögðum, menntun, 

tekjuskiptingu og fiskneyslu Kínverja.  

7.3.1 Fólksfjöldi 

Í Kína búa rúmlega 1,38 milljarða manns samkvæmt gagnagrunni United Nations. Íbúar í Kína 

eru 18,47% af heildarfjölda einstaklinga í heiminum og eru þeir efstir á heimslista yfir 

fólksfjölda þjóða. Árið 2017 á meirihluti íbúa eða um 59% búsetu í þéttbýli landsins sem er á 

suðuströnd Kína. Samkvæmt manntali árið 2000 til ársins 2017 hefur fólksfjölgun verið frá 

0,43–0,68% á ári hverju en hægst hefur á henni. Framtíðarspá Trading Economics telur að 

íbúafjöldi í Kína verði yfir 1,4 milljarða árið 2020. Meðalaldur íbúa er 37,3 ára og hefur verið 

að hækka (Trading Economics, 2017; Worldometers, 2017) 

7.3.2 Menning og tungumál 

Menningarsvæði Kína er víðar heldur en það sem nú er Alþýðuveldi Kína. Áætlað er að nokkrir 

tugir milljóna einstaklinga af kínverskum uppruna búi utan Alþýðuveldisins. Mörg þjóðarbrot 

eru innan Kína en formlega eru 56 viðurkenndir hópar. Margir þeirra hafa mismunandi 

tungumál og skrift eins og Naxi og Yi (Sigrún Harðardóttir, 2006). Stærsti hópurinn kallast Han 

og áætlað var að 91,6% tilheyrði honum árið 2010. Kínverska eða Mandarín er einkum notað 

en jafnframt eru opinber tungumál Yue, Wu, Winbei, Minnan, Xiang, Gan og Hakka mállýska 

(Central Intelligence Agency, 2017). 

7.3.3 Trúarbrögð 

Í Kína eru fjölbreytt trúarbrögð og aðhyllast flestir einhverja trú. Búddismi, taóismi, íslam, 

mótmælendatrú og kaþólska hafa allar byggt upp hóp fylgismanna. Engin trú er með ráðandi 

stöðu innan Kína. Frjálsræði um trú er stjórnarstefna og athafnir venjulegra trúarbragða eru 

varðar af stjórnarskrá Kína (Hinsberg, 2017). 
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7.3.4 Menntun  

Menntun skiptir miklu máli í Kína og er áhersla lögð á hana í samfélaginu. Menntakerfið í Kína 

er það stærsta í heiminum og þar eru stöðugar framfarir. Kínversk stjórnvöld fjárfesta að 

meðaltali 4% af vergri landsframleiðslu í menntakerfið á ári hverju. Einnig áætlar 

menntamálaráðuneytið að 99,7% þjóðarinnar hafi níu ára grunnmenntun. Menntakerfið í Kína 

hefur vakið athygli erlendra nemenda og fjölgun hefur verið á þeim sem stunda nám í Kína. 

Stjórnvöld áætla áframhaldandi uppbyggingu á góðu menntakerfi (China Education Center Ltd, 

2017). 

7.3.5 Tekjuskipting 

Þrátt fyrir næstmestu verga landsframleiðslu í heiminum og mikinn efnahagslegan vöxt er 

tekjudreifing íbúa í Kína mikill. Almennt er fátækt þegar sótt er lengra inn í land en meiri auðæfi 

í þéttbýli, sérstaklega á suðurströnd Kína. Bilið á milli ríkra og fátækra heldur áfram að breikka 

og er það orðið að alvarlegu vandamáli í Kína. Gini-stuðull mælir ójöfnuð í tekjum. Ef 

stuðullinn er yfir 0,4 er það talið til marks um að samfélagið sé ekki í jafnvægi vegna 

svæðisbundins mismunar, fátæktar í dreifbýli, ójafnaðar og glæpa. Jafnframt er talið að stuðull 

yfir 0,5 jafngildi miklum óróa í samfélaginu á borð við óspektir á almannafæri, 

skemmdarstarfsemi og jafnvel uppreisn. Samkvæmt niðurstöðum var Gini-stuðull Kína 0,491 

árið 2008 en hefur smám saman farið lækkandi og árið 2014 var hann 0,469. Styrkist Gini 

stuðullinn aftur mun það hafa slæmar afleiðingar fyrir kínverskan efnahag (Han o.fl., 2016). 

7.3.6 Fiskneysla 

Kínverski sjávarmarkaðurinn er sá stærsti í heimi og framtíðarspá fyrir árið 2030 er að 38% af 

heimsneyslu á fisk verði í Kína. Fiskneysla á mann hefur sjöfaldast frá 1978 og talið er að sú 

þróun haldi áfram. Jafnframt hefur meiri eftirspurn verið eftir erlendum sjávarafurðum vegna 

samfélagslegrar vitundar um umhverfismál eins og loftmengun sem hefur skaðleg áhrif á 

innlenda framleiðslu. Kínversk stjórnvöld hafa nýlega lagt fram frumvörp um nauðsyn 

rekjanleika á kínversku fiskmeti til að koma á móts við minni eftirspurn eftir innlendum 

sjávarafurðum (Fabinyi, 2016). 
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7.4 Tæknilegt umhverfi 

Hér á eftir verður fjallað um þá helstu tæknilega þætti sem hafa áhrif á fyrirtæki í Kína. Fjallað 

verður um Internetið í Kína, farsíma, vegakerfið og fjölmiðla.  

7.4.1 Internet 

Miklar breytingar hafa orðið á sölu afurða. Með miklum vexti hefur Internetið orðið hið nýja 

markaðsverkfæri okkar tíma. Byltingarkenndar framfarir sem auðvelda samskipti kaupenda og 

seljanda í gegnum Internetið, hafa gefið fyrirtækjum mikil tækifæri í markaðssetningu og 

viðskiptaþróun. Söluaðilar eða fyrirtæki sem velja að fara á markaði í gegnum Internetið eru 

með samkeppniforskot á samkeppnisaðila sína sem fara ekki þá leið og er það vegna mun stærri 

markhóps sem þeir ná til. Fyrirtæki sem hugsa til framtíðar ættu að leggja áherslu á að nota 

Internetið (Zhao o.fl., 2016). 

 

Mynd 15. Hlutfall einstaklinga sem nota Internetið í Kína, aðlagað af rannsakanda (Zhao o.fl., 2016). 

Mynd 5 sýnir hvernig hlutfallið eykst með hverju ári hjá einstaklingum sem nota Internetið 

innan Kína. Stigvaxandi aukning hefur verið í notkun einstaklinga á Internetinu í Kína. 

Notkunin hefur farið frá rúmlega 35% upp í tæplega 50% af heildarfjölda íbúa í Kína á fimm 

árum. Talið er að þessi þróun eigi eftir að halda áfram.  

7.4.2 Farsímar 

Kína er brautryðjandi í þróun á Internetsölu í notkun snjallsíma. Skarpskyggni 

snjallsímanotenda heldur áfram að aukast í jafnvægi við viðskipti þeirra í gegnum Internetið. 

Neytendur í Kína eru komnir á tímabil snjallsímans vegna fjölgunar á notendum sem voru 

komnir í 1,3 billjónir árið 2015. Einnig gáfu niðurstöður rannsóknar eMarketer til kynna að sala 

4,57 5,13 5,64 6,18 6,32 6,68

8,75 8,26 7,76 7,31 7,15 7,06

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fjöldi einstaklinga sem nota Internetið í Kína

Notendur (100 milljónir) Ekki notendur (100 milljónir)



40 
 

á Internetinu væri framkvæmd í helmingi tilfella með farsíma. Framtíðarspá eMarketer er að 

kínverskir kaupendur noti snjallsíma við verslun í gegnum Internetið í 71,5% tilfella árið 2019 

sem jafngildir um 1,4 trilljónum Bandaríkjadollara. Tildrög breytinga á kauphegðun Kínverja 

er meiri þekking, traust á greiðsluaðferð á netinu, stærri markaður og sterkari kaupgeta hins 

venjulega neytenda (KPMG, 2016). 

7.4.3 Vegakerfi 

Vegakerfið í Kína hefur tekið miklum framförum undanfarin ár og hefur það styrkt velgengi 

hjá dreifiaðilum. Fjölbreytt munstur vegakerfa er í boði. Helsti ferðamáti í Kína er með 

lestarkerfi sem er það næststærsta í heimi, en ferðir með flugi hafa verið að aukast með árunum. 

Einkabílum hefur fjölgað mikið og hefur ríkisstjórnin látið meira fjármagn í uppbyggingu 

vegakerfisins síðustu ár. Mikið er um hjól í Kína vegna þess að það er auðveldur og ódýr 

ferðamáti (China Travel, 2017). 

7.4.4 Fjölmiðlar 

Kínverjar eru á hraðferð inn í upplýsingaöldina og spila fjölmiðlar lykilhlutverk í þeirri þróun. 

Landslag fjölmiðla í Kína einkennist af hraðri umbreytingu frá ríkisreknu fjölmiðlaumhverfi í 

öld upplýsinga. Fjölmiðlaformið hefur verið að færast úr hefðbundnum sjónvarpsfréttum og 

dagblöðum í síma- og Internetmiðla. Helstu formin eru meðal annars Internetið, sjónvarpið, 

tölvuleikir, myndir, útvarpið, tímarit, dagblöð og bækur (Hang, 2013).  

Landslag fjölmiðla í Kína hélt áfram að eflast árið 2015 og varð 12,3% aukning á hagnaði frá 

fyrra ári þrátt fyrir venjuleg vöxt vergrar landsframleiðslu um 6-7%. Jafnframt hafa 

auglýsingatekjur í kvikmyndaiðnaði farið fram úr tekjum fréttablaða og tekjur af 

tölvuleikjaiðnaði fóru fram úr heildartekjum sjónvarpsiðnaðar árið 2015. Mestur vöxtur er í 

kvikmynda- og snjallsímaauglýsingatekjum sem hækkuðu um 49% frá 2014 til 2015. Þetta má 

rekja til stærri hóps snjallsímanotenda sem voru orðnir 656 milljónir af 710 milljónum 

Internetnotenda í Kína árið 2016. Þá hefur markaðshlutdeild auglýsinga með Internetinu vaxið 

um 4,6% og sjónvarpshlutdeild minnkað um 7% frá 2014 til 2015 (Min, 2016). 
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7.5 Náttúrulegt umhverfi 

Mikið er um náttúruauðlindir í Kína, meðal annars kol, járn, jarðolía, gas, kvikasilfur, stál, 

málmur og vatnsorka. Ókostir auðlindanna eru meðal annars þeir að gífurleg loftmengun og 

skortur á hreinu vatni er í landinu vegna kolaframleiðslu, olíuvinnslu og annars konar iðnaðar. 

Jafnframt eru margar kínverskar borgir taldar á meðal óhreinustu borga í heimi (Globalis, 

2015). Áhrif loftmengunar og óþrifnaðar eru þau að meiri eftirspurn verður eftir erlendum 

vörum, sérstaklega matvælum, vegna þess að kínverskir neytendur telja að þær afurðir séu 

hreinni og betri til neyslu. 

Vottanir hafa í auknum mæli farið að skipta kínverska neytendur máli og frá árinu 2012 hefur 

verið vaxandi áhugi á MSC vottun. Afurð sem hefur MSC vottun þarf að uppfylla þrjú skilyrði, 

athugun sem metur hvort fiskveiðistjórnunarkerfi geti skilað tilætluðum árangri, hvort stofninn 

sem veitt er úr sé sjálfbært nýttur og hvort veiðarnar hafi skaðleg áhrif á aðrar tegundir dýra og 

vistkerfið í heild sinni. Tmall brautarpallurinn hefur verið að svara áhuga neytenda með 

samstarfi við Marine Stewardship Council til að bjóða þeim meira úrval af MSC vottuðum 

vörum. Þá tilkynntu stjórnarmenn Tmall og Marine Stewardship Council íslenska gullkarfann 

sem tíundu vöruna sem kínverskir neytendur geta keypt á brautarpalli Tmall sem er með MSC 

vottun (Marine Stewardship Council, 2016; Matís, e.d.). 

7.6 Lagalegt umhverfi 

Reglugerðir og einkaleyfi í hagkerfum vestrænna hagkerfa vernda fyrirtæki gegn eftirlíkingum 

af ákveðnum vörum en í Kína er réttarkerfið lauslega skilgreint og margar glufur í lögunum. 

Þegar Kína varð aðili að voru lögð skilyrði til stjórnvalda Kína að bæta viðskiptalög og 

einkaleyfisreglur svo þær yrðu auðskiljanlegar. Þá er algengt í dag að sjá eftirlíkingar af tækni 

sem stolið hefur verið af kínverskum samkeppnisfyrirtækjum. Það er mikilvægt fyrir erlend 

fyrirtæki að vernda mikilvægar upplýsingar um tækni til að geta varist afritun af þeirra vöru  

(Jayaraman, 2009). Sjávarútvegsfyrirtæki geta átt í hættu að vörumerki þeirra sé notað til að 

selja afurð sem á ekki uppruna sinn hjá viðkomandi fyrirtæki og getur það haft skaðlega áhrif 

á ímynd fyrirtækis.  

Fríverslunarsamningur Íslands og Kína er mikilvægur liður í að styrkja viðskiptatengsl á milli 

þjóðanna. Markmiðið með samningnum er meðal annars að skapa ný atvinnutækifæri, bæta 

lífskjör, auka viðskipti og eyða viðskiptahindrunum. Ábati samningsins er að tollar af helstu 

útflutningsafurðum Íslendinga falla niður. Sjávarafurðir hafa verið um 90% af útflutningi 

Íslands til Kína og voru algengir tollar á þeim um 10 til 12% en fóru allt upp í 17%. Vara sem 
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fellur undir fríverslunarsamninginn þarf að teljast upprunnin á Íslandi eða í Kína. 

Meginupprunaregla sjávarafurða er að varan sé að fullu upprunnin í landi samningsaðila. Ísland 

á í harðri samkeppni við önnur ríki um útflutning til Kína og varð samkeppnishæfni íslenskra 

fyrirtækja töluvert sterkari eftir að samningurinn gekk í gildi (Utanríkisráðuneytið, e.d.a; 

Utanríkisráðuneytið, e.d.b).   

 

7.7 Samantekt 

Rannsakandi telur að mikill íbúafjöldi ásamt vaxandi millistétt sé einn af helstu drifkröftum 

erlendra fjárfestinga í Kína . Vegna mikils hagvaxtar undanfarin ár, kaupmáttarjöfnunar og 

aukningar í vergri landsframleiðslu, hefur eftirspurn eftir hágæðavörum í Kína orðin meiri og 

það hefur opnað markað fyrir erlend sjávarútvegsfyrirtæki sem vilja víkka markhóp sinn. 

Mikilvægi menntunar og vitundar í umhverfismálum er einn af lykilþáttunum í því að kínverskir 

neytendur eru farnir að kaupa erlendar sjávarafurðir í vaxandi mæli. Rannsakandi telur því að 

góð markaðssetning sé grunnurinn að samkeppnisforskoti og velgengni íslenskra 

sjávarútvegsfyrirtækja í Kína. Þrátt fyrir að margt gefi til kynna að atvinnuleysi sé meira en 

yfirvöld gefa upp, telur rannsakandi að það hafi ekki mikil áhrif á sölu sjávarafurða innan Kína 

vegna þess að markhópar þeirra eru auðugir einstaklingar og millistétt sem yfirleitt fellur ekki 

undir hóp atvinnulausa.  

Óstöðugleiki í kínversku stjórnarfari getur haft slæm áhrif á erlend sjávarútvegsfyrirtæki sem 

fara hefðbundnar viðskiptaleiðir. Þessi óstöðugleiki skapast vegna þess að í Kína eru 

ríkisstjórnin og bæjarstjórnir  ekki samstiga og einnig vegna spillingar og það veldur skorti á 

gegnsæi í viðskiptum. Rannsakandi telur því að mikilvægt sé að starfa með aðila eða samsteypu 

sem hefur mikinn skilning á lagakerfinu í Kína svo hægt sé að leggja áhættumat á mismunandi 

túlkun reglugerða. Jafnframt telur hann að óstöðugleiki stjórnvalda hafi ekki mikil áhrif á erlend 

sjávarútvegsfyrirtæki sem stunda viðskipti í gegnum vefverslanir. Einnig er mikilvægt að eiga 

í góðu samstarfi við fyrirtæki sem hefur þekkingu á markaði svo hægt sé að aðlaga vöru fyrir 

réttan markhóp. 

Tækniframfarir hafa verið miklar í Kína og breytingar á landslagi sjávarmarkaðar. Rannsakandi 

telur því að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki ættu að leggja meiri áherslu á viðskipti og 

markaðsstörf í gegnum Internetið eða snjallsíma í stað hefðbundinna aðferða.  
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8 Úrvinnsla SVÓT-greiningar 

Hér á eftir verður farið yfir styrkleika, veikleika, tækifæri og ógnir sem fyrirtæki má búast við 

inngöngu á Internetmarkað í Kína. Megináhersla verður lögð á ytra umhverfi sem gert var með  

PESTEL-greiningu. Eftir að niðurstöður hafa verið kynntar mun rannsakandi koma með tillögur 

að breytingum telji hann þær framkvæmanlegar. Jafnframt verður reynt að koma auga á þá 

veikleika sem yrðu í umhverfi og hvernig væri hægt að breyta þeim yfir í styrkleika, einnig 

verður reynt að finna ógnir í umhverfi til að breyta þeim í tækifæri.  

8.1 Styrkleikar 

Í heildina virðist vera meira af styrkleikum í innra umhverfi Internetmarkaðar í Kína en 

veikleikum. Þar er vaxandi millistétt sem hefur sterkan kaupmátt og aðgengi að Internetinu. 

Mikill vöxtur er á markaði vefverslana og eru kínversk stjórnvöld að opna sig meira fyrir 

erlendum fjárfestum sem vilja komast á innlendan markað. Einnig eru margir markaðir 

Internetbrautarpalla sem gefur valkost á mismunandi markhópum, samkeppni, kostnaði og 

þjónustu. Jafnframt kjósa kínverskir neytendur erlendar sjávarafurðir fremur en og eru tilbúnir 

að borga aukalega fyrir gæði. Neytendum má skipta í nokkra hópa sem eru með mismunandi 

kröfur og því margar gerðir afurða sem hægt er að markaðssetja. Miklar framfarir hafa orðið á 

dreifileiðum innan Kína og er mikið um þriðja aðila rekstrarfélög sem sjá alfarið um rekstur og 

dreifingu afurða erlendra fyrirtækja.  

8.2 Veikleikar 

Helstu veikleikar Internetmarkaðar í Kína er fjöldi samkeppnisaðila. Vegna stærðar markaðar 

eru samkeppnisaðilar margir og samkeppni getur verið hörð. Fyrirtæki þurfa því í sífellu að láta 

fjármagn og krafta í aðferðir sem gefa þeim samkeppnisforskot. Þá eru kínverskir neytendur 

kröfuharðir um skamman afhendingartíma frá því að afurð er pöntuð á netinu og til þess að 

viðskiptavinurinn er kominn með hana í hendurnar. Það getur skapað vandamál hjá þeim sem 

ekki hafa gott dreifikerfi. Hægt væri að breyta þeim veikleika yfir í tækifæri með góðu samstarfi 

við dreifiaðila og skara framúr samkeppnisaðilum. Jafnframt getur lítil samkeppni í útflutning 

frá Íslandi til Kína haft áhrif á íslensk sjávarútvegsfyrirtæki vegna hærri sendingarkostnaðar á 

milli landa.  
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8.3 Tækifæri 

Í ytra umhverfi eru meira af tækifærum heldur en ógnum við Internetsölu í Kína. Íbúar í Kína 

eru um 18,7% af heimsfjölda og því mikil eftirspurn eftir nauðsynjavörum. Þá er 

sjávarmarkaðurinn sá stærsti í heimi og framtíðarspá árið 2030 er að 38% heimsneyslu á fisk 

verði í Kína. Verg landsframleiðsla hefur styrkst í Kína síðustu 30 ár og er því kaupgeta 

einstaklinga meiri og eftirspurn eykst eftir dýrari og vandaðri vörum sem opnar markaðinn fyrir 

erlendum fyrirtækjum. Jafnframt er kaupmáttarjöfnuður í Kína metinn sá sterkasti í heimi og 

Kína er því í sterkri stöðu til að kaupa á erlendar afurðir. Efling menntunarstigs í Kína leiðir af 

sér vitund um umhverfismál eins og loftmengun sem hefur áhrif á innlenda sjávarafurðir, sem 

hefur það í för með sér að meiri eftirspurn er eftir erlendum afurðum. Miklar tækniframfarir á 

sölu í gegnum Internetið hafa átt sér stað í Kína og breytingar orðið á sölu sjávarafurða sem 

auðveldar viðskipti kaupenda og seljanda. Einnig hafa tækniframfarir auðveldað 

markaðssetningu afurða og eru mörg tækifæri í boði sem áður voru ekki til staðar. 

Fríverslunarsamningur Kína og Íslands styrkir viðskiptatengsl þjóðanna og gefur 

samkeppnisforskot á ákveðnar afurðir. Jafnframt eru kínverskir neytendur meðvitaðri um MSC 

vottun sem gæti aukið verðmæti afurða með slíka vottun á borð við íslenska gullkarfann.  

8.4 Ógnir 

Ógnir í ytra umhverfi fyrirtækja í Kína eru meðal annars ósamræmi í reglugerðum á milli 

ríkisstjórnar og sveitarfélaga. Töluverð spilling er í Kína innan stjórnmála. Hagvöxtur hefur 

verið lækkandi sem getur orðið áhyggjuefni haldi sú þróun áfram. Jafnframt hefur verið 

verðhjöðnun sem getur haft slæm áhrif á hagvöxt í landinu ef verðbólgustig fer undir 2%. 

Rannsóknir gefa til kynna að atvinnuleysi sé þrisvar sinnum hærra en stjórnvöld gefa til kynna. 

Rannsakandi telur að hægt væri að breyta ógn um atvinnuleysi yfir í tækifæri þar sem 

möguleikinn á ódýru vinnuafl kemur upp á móti. Einnig er hægt að flokka menningu sem ógn 

en hægt er að breyta því yfir í tækifæri þar sem auðugir einstaklingar hafa áhuga á að prufa 

framandi vörur. Ekki er fullt tjáningarfrelsi hjá fjölmiðlum í Kína sem getur skapað óréttmæta 

umfjöllun.   
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9 Niðurstöður, tillögur og umræður 

Hér verður farið yfir niðurstöður þeirra greininga sem rannsakandi gerði á væntanlegu umhverfi 

HB Granda við Internetsölu í Kína og lagt mat á helstu þætti sem gætu haft áhrif á starfsemi. 

Þá mun rannsakandi leggja fram tillögur með rökstuðningi og mat á hvort ábati geti orðið með 

uppbyggingu vefverslunar.  

Niðurstöður PESTEL-greiningar á ytra umhverfi Kína leiðir af sér að landið er ákjósanlegur 

markaður fyrir sölu íslenskra sjávarafurða. Við greiningu komu engir þættir fram sem hamla 

íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum útflutning þangað. Helsta hindrunin í útflutningi liggur í 

kostnaði við flutning frá Íslandi til Kína. Þrátt fyrir spillingu og óstöðugleika í pólitísku 

umhverfi telur rannsakandi það ekki skipta miklu máli þegar viðskipti fara í gegnum vefsíður. 

Efnahagslegt umhverfi hefur verið stöðugt á undanförnum árum. Stöðug aukning hefur verið í 

vergri landsframleiðslu og hagvexti. Jafnframt hefur kaupmáttarjöfnuður Kína verið metinn sá 

sterkasti í heimi sem er mikilvægt fyrir erlenda fjárfesta sem huga að innflutning á markaðinn. 

Þrátt fyrir hugsanlega aukningu atvinnuleysis og lágt verbólgustig hefur kínverskur markaður 

verið ofarlega hjá erlendum sjávarútvegsfyrirtækjum. Rannsakandi metur það sem svo að 

styrkleiki efnahagslega umhverfisins sé einn af helstu drifkröftum erlendra fjárfesta á 

kínverskum markaði. Samfélagslegt umhverfi gegnir mikilvægu hlutverki í vaxandi aðsókn á 

markaðinn, sérstaklega fólksfjöldinn. Mat rannsakanda er að vaxandi menntunarstig og aukin 

almenn umhverfisvitund eigi þátt í aukinni neyslu Kínverja á erlendum sjávarafurðum sem 

hefur opnað mörg tækifæri. Náttúruauðlindir í Kína eru fjölmargar sem að mati rannsakanda 

hefur skapað vaxandi vandamál við framleiðslu innlendra matvæla sem magnar eftirspurn 

erlendra vara og eykur tækifæri. Einnig hefur tæknilegt umhverfi tekið miklum framförum 

undanfarin ár sem auðveldar viðskipti erlendra fyrirtækja inn á markaði í Kína. Helsta byltingin 

er vefverslanir og viðskipti í gegnum snjallsíma. Rannsakandi telur að mikil tækifæri skapist 

með aukinni tæknivæðingu vegna stækkandi markhóps og með sparnaði í rekstri og því ættu 

fyrirtæki að leggja aukna áherslu á sölu í gegnum vefverslanir í framtíðinni. Lagalegt umhverfi 

hefur ekki mikil áhrif á erlend sjávarútvegsfyrirtæki sem stunda viðskipti í gegnum vefverslanir. 

Jafnvel hafa stjórnvöld verið að reyna gera fjárfestum auðveldara við inngöngu á markaði sem 

rannsakandi telur skipta máli fyrir framtíð erlendra sjávarútvegsfyrirtækja í Kína.   
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Þar sem HB Grandi hefur mestar aflaheimildir íslenskra útgerðarfélaga og mikla reynslu í 

framleiðslu sjávarafurða telur rannsakandi að miklir möguleikar séu í sölu sjávarafurða í 

gegnum vefsíður í Kína. Vegna vaxandi millistéttar í Kína sem býr yfir sífellt meiri 

tæknikunnáttu og hefur sterkan kaupmátt ásamt því að vilja erlend sjávarföng, telur rannsakandi 

að ábati væri í góðri markaðssetningu íslenskra sjávarafurða með aðstoð TP rekstrarfélaga. 

Rannsakandi telur að upplýsa þurfi kínverska neytendur um ágæti íslenskra  sjávarafurða, þar 

sem íslenskur sjávarútvegur er almennt þekktur fyrir hreinleika, gæði, vottanir, ábyrga og 

sjálfbæra fiskveiðistjórnun ásamt öðru sem getur komið íslenskum afurðum ofarlega í huga 

neytenda. Jafnframt væri hagkvæmt ef íslenska ríkið og sjávarútvegsráðuneytið myndi setja 

fjármagn í uppbyggingu alþjóðlegrar markaðssetningar íslenskra sjávarafurða í samstarfi við 

íslensk sjávarútvegsfyrirtæki. Þar sem íslenska ríkið er að markaðssetja Ísland sem áfangastað 

erlenda ferðamanna væri ákjósanleg markaðssetning einnig land hreinna sjávarafurða. 

Rannsakandi telur að íslenska ríkið ætti að veita meira fjármagni til að auka verðmæti íslenskra 

afurða í stað baráttu um auðlindina sjálfa. Það mun leiða af sér hagnað fyrir þjóðina. Einnig 

væri áhugavert að rannsaka hvort það væri hægt að markaðssetja grásleppu og gullkarfa sem 

hágæðaafurð til kínverskra neytenda, þar sem útflutningur til Kína hefur verið að aukast á 

þessum afurðum eins og má sjá í viðauka 1 en það er efni í aðra rannsóknarskýrslu.  

Mat rannsakanda er að framtíð viðskipta með sjávarafurðir sé í gegnum Internetið og 

sérstaklega í gegnum brautarpalla vefsíðna. Við afmörkun svæða var suðurströnd Kína tekin 

fyrir og niðurstöður rannsakanda gefa til kynna að tveir valmöguleikar af brautarpöllum séu 

hagkvæmastir fyrir HB Granda til viðskipta með sjávarafurðir á Internetinu. Fyrsti kosturinn er 

Tmall eða Tmall Fresh vegna samstarfs Tmall við þriðja aðila rekstrarfélög eða TP sem eru 

einn af mikilvægustu samstarfsaðilum erlendra fyrirtækja við innlendan markað. Þar sem neysla 

og menning er mismunandi eftir löndum er reynsla og þekking rekstrarfélaganna á markaðinum 

mikilvægur þáttur í söluferli nýlegra og erlendra sjávarafurðar. Rannsakandi telur að 

byrjunarreitur HB Granda á brautarpalli Tmall sé samstarf við Mr. Fresh sem sér um allt 

söluferli eftir að þeir fá afurðina afhenta. Þessi viðskiptaleið er hagkvæm af því að hún býður 

upp á litla áhættu og hjálpar við að greina hvort afurð virki fyrir kínverskan markað. Í framhaldi 

er hægt að meta hvort ábati sé í að stofna vefverslun á Tmall Fresh. Seinni kosturinn er 

brautarpallur Gfresh sem er B2B viðskiptalíkan sem býður erlendum birgjum aðgang að 

kínverskum kaupendum og aðstoðar við allt ferlið frá tollskoðun og til afhendingar. Mat 

rannsakanda er að þessi viðskiptaleið sé hagkvæm fyrir stærri sölur en eftirspurn þarf að vera 
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til staðar hjá kínverskum kaupendum. Rannsakandi leggur til að íslenska ríkið ásamt 

sjávarútvegsráðuneytinu fari í átak í markaðssetningu til að gera meiri verðmæti úr íslenskri 

afurð og þá yrði mikill ábati af þessari leið. Þá telur rannsakandi að brautarpallur JD sé 

áhugaverður valmöguleiki fyrir erlend fyrirtæki sem hafa þekkingu og reynslu á 

vefverslunarmarkaði í Kína. Áhugi rannsakanda á JD er tilkominn vegna mikillar uppbyggingar 

á starfsemi og framúrskarandi flutningskerfis þess fyrir ferskar og kældar afurðir. Einnig vill 

rannsakandi koma því á framfæri að ætli HB Grandi sér að hefja viðskipti á fyrirgreindum 

brautarpöllum þyrfti að fara í ítarlegri rannsókn á þeim, þar sem þetta eru aðeins fyrstu 

greiningar og niðurstöður. Mikið af gögnum voru læst og takmarkandi niðurstöður lágu fyrir 

rannsakanda. Meðal annars var ekki hægt að komast yfir greiningar um þróun viðskipta, 

tegunda og kauphegðun neytenda. Rannsakandi telur því að mikill ábati væri í rannsókn á því 

fyrir hvaða íslensku sjávarafurð kínverskir kaupendur væru tilbúnir að borga sem mest fyrir og 

vinna úr og hvernig ætti að markaðssetja þá afurð.  

Rannsakandi leggur til að Shanghai verði miðpunktur markaðssetningar vegna þess að 

einstaklingar þar hafa mestan kaupmátt og mikið er af auðugum neytendum sem vilja 

hágæðavöru sem sýnir velmegun þeirra. Þá eru bæði Mr. Fresh og Gfresh með starfstöðvar og 

vöruhús í Shanghai sem getur haft áhrif á heildarferli viðskipta. Þar sem flutningur með Silkway 

West Airlines gæti opnað stóran markað ferskra afurða á þessum brautarpöllum telur 

rannsakandi að mikill ábati yrði í áframhaldandi rannsókn á ferskum sjávarafurðum í gegnum 

vefverslanir í Kína. Einnig eru áhrif samfélagsmiðla í Kína mikil, þar sem ákveðnir aðilar hafa 

tugi milljóna fylgjendur og leggur rannsakandi til að markaðssetning á sjávarafurðum frá HB 

Granda færi meðal annars fram á samfélagsmiðlum með samstarfi við matar- og 

lífsstílsbloggara. Rannsakandi leggur þetta fram vegna þess að neytendur treysta öðrum 

viðskiptavinum og það hefur mikil áhrif á ákvörðun um kaup og kostnaður er lítill með þessari 

aðferð. Þá telur rannsakandi að nauðsynlegt sé að fara í dýpri greiningu markaðar áður en farið 

er í viðskipti í gegnum vefverslanir og mesti ábatinn yrði að fara til Kína til að skoða og kynnast 

markaðinum og rekstrarfélögum.  
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11 Viðaukar 

11.1 Helstu tegundir í útflutning frá Íslandi til Kína 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Þorskur 3395 334 720 529 272 286 131 188 211 23 50

Ýsa 139 0 12 22 0 6 130 488 813 231 49

Grásleppa 3005 2176 717 0 0 0 0 0 0 0 0

Karfi 1383 729 2093 4203 1135 2979 3117 4314 3799 6065 2456

Annar botnfiskur 253 268 1116 2542 1232 230 122 186 233 1433 1985

Grálúða 2148 1734 2976 2631 1672 1153 1672 1433 2569 1914 1759

Loðna 2784 2754 10291 3387 2574 700 985 3315 3115 2501 2899

Makríll 6670 6676 3218 3724 7594 291 10 0 0 0 0

Krabbadýr, skeldýr og lindýr ót.a. 449 507 490 392 1262 570 156 146 29 1 0
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11.2 Spurningar í viðtölum 

Viðtal 1  

1. Hvað reglur þurfa íslensk sjávarútvegsfyrirtæki að uppfylla til að geta flutt sjávarafurðir 

frá Íslandi? 

2. Hvaða reglugerðir þarf að uppfylla í Kína svo íslensk sjávarútvegsfyrirtæki geti selt 

sjávarafurðir í Kína? 

3. Hvernig virkar samstarfið milli íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja og þriðja aðila 

rekstrarfyrirtækja í Kína, sem sér um allt söluferli á innlendum markaði? 

Viðtal 2 

1. Hver er helsti ábati sem íslensk sjávarútvegsfyrirtæki gætu hagnast við þennan flutning? 

2. Hver er flutningsleiðin sem vélin fer og hver er áætlaður tíminn sem fer í flugið? 

3. Hversu mikið magn kemst í hverri ferð og hversu oft færi vélin? 

4. Yrði góður búnaður fyrir flutning frosna og ferska sjávarafurðir um borð? 

5. Hver myndi kostnaður verða fyrir flutning með vélinni?  

6. Hvað heitir flugfélagið og hvenær gætirðu séð fyrir þér að þessi flutningsleið yrði sett 

af stað? 

 


