
Starfsumhverfi Dæmi um hvernig KPMG getur aðstoðað

ENDURRÆSING „L“ - laga þróun
― Varanlegur samdráttur á eftirspurn
― Skortur á þolinmóðu fjármagni 
― Stafræn vegferð framundan 

Stefnumótun (e. Enterprise Wide Transformation)
Endurmóta þarf viðskipta-, rekstrar- og fjárhagslega stöðu 
starfseminnar. Stefna og starfsemi endurskipulögð frá 
grunni.
Ávinningur: Nýtt leiðarljós starfseminnar

UMBREYTING „U“ - laga þróun
― Eftirspurn getur náð fyrri styrk til lengri tíma litið 
― Endurskipuleggja þarf rekstur að nýjum áherslum 

neytenda

Skilvirk rekstrarstjórnun (e. Operational Excellence)
Hagræða þarf í rekstri, forgangsraða og framkvæma 
nauðsynlegar breytingar á rekstrinum til að mæta þörfum 
viðskiptavina.
Ávinningur: Endurbættur rekstur

AÐLÖGUN „V“ - laga þróun
― Eftirspurn getur náð fyrri styrk hratt og örugglega
― Styrkja þarf stoðir fyrir snögga viðspyrnu

Uppfærð stefna (e. Strategic Review)
Tryggja þarf að allir innviðir séu reiðubúnir til að mæta 
óskum markaðarins þegar hann tekur við sér að nýju. 
Stefna er uppfærð einkum með tilliti til rekstrarlegra þátta 
og áskorana í kjölfar breytinga í starfsumhverfinu
Ávinningur: Traustir innviðir

VÖXTUR „Vaxandi“ þróun
― Aukinn vöxtur eftir COVID vegna hagstæðra 

breytinga á kauphegðun og áherslum neytenda
― Vaxtatækifæri felast í breyttu starfsumhverfi 
― Áhugi fjárfesta á markaðinum 

Vaxtaráherslur (e. Growth Strategy)
Mikill vöxtur í eftirspurn á markaði skapar tækifæri en 
kallar jafnframt á hraðar og árangursríkar aðgerðir til að 
bregðast við. Stefnumótun þarf að taka mið af breyttum 
áherslum markaðarins og möguleikum til vaxtar. 
Mikilvægt er er að bregðast rétt við.
Ávinningur: Vöxtur starfseminnar
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Breytingar á starfsumhverfi í kjölfar COVID-19 verða líklega mismunandi eftir atvinnugreinum. 
Að sýna frumkvæði og bregðast tímanlega við getur breytt áskorunum í tækifæri.

Viðbrögð atvinnugreina og fyrirtækja þurfa að taka mið af nýjum raunveruleika í kjölfar 
breytinga á starfsumhverfinu af völdum COVID-19 faraldursins. 

Tækifæri í nýju 
starfsumhverfi
Það verða ekki þau sterkustu sem lifa af, 
heldur þau sem laga sig best að breytingum

Flokkun atvinnugreina er ekki algild
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Framtíðin er hliðholl þeim sem taka frumkvæði

Leiðtogar þurfa að sýna hugrekki og útsjónarsemi til skemmri sem lengri tíma. Í ólgusjó þarf að sýna frumkvæði við að 
stýra starfseminni í gegnum fordæmalaus áhrif COVID-19, undirbúa rekstur fyrir efnahagslægð og taka stefnumótandi 
ákvarðanir um framtíð félagsins. KPMG styður leiðtoga við að breyta áskorunum í tækifæri. 
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