
KPMG er í fremstu röð í 
ráðgjöf og þjónustu á sviði 
sjálf bærni og sjálf bærra 

fjármála. Í dag er sjálf bærni orðin 
mikilvægur þáttur í starfsemi 
margra fyrirtækja, stofnana og 
sveitarfélaga sem vilja vera sam-
keppnishæf, hvort sem um ræðir 
þegar kemur að tekjum, fjármögn-
un eða starfsfólki, segja Bjarni 
Herrera, Senior Manager og Helga 
Harðardóttir meðeigandi.

Fólk, jörðin og hagsæld
Hugtakið sjálf bært fyrirtæki vefst 
kannski fyrir einhverjum bætir 
Bjarni við. „Við getum kannski 
sagt að hugtakið sjálf bærni sé 
hreyfanlegt markmið. Fyrirtæki 
og stofnanir geta því alltaf orðið 
sjálf bærari og sjálf bærnin sem 
slík nær eiginlega engum enda-
punkti heldur er hún eitthvað sem 
þarf að viðhalda og þróa áfram. 
Hugsa þarf um sjálf bærni fyrir-
tækja út frá þremur meginstoðum: 
mannfólkinu, umhverfinu og 
hagsæld (á ensku People, Planet, 
Prosperity). Þannig má sem dæmi 
nefna að rekstrareiningar þurfa 
að afla meiri tekna en sem nemur 
útgjöldum, huga þarf að jöfnuði 
í launum og aðgengi fólks að 
störfum, og aðgengi og nýtingu 
náttúruauðlinda okkar, svo dæmi 
séu tekin.“

Bjarni var framkvæmdastjóri og 
einn eigenda CIRCULAR Solutions, 
ráðgjafarfyrirtækis sem sérhæfði 
sig í sjálf bærni. KPMG keypti 
fyrirtækið í desember 2020 og hóf 
Bjarni þá störf hjá KPMG. Bjarni er 
með gráðu í lögfræði og með MBA 
gráðu frá Yonsei háskóla í S-Kóreu 
ásamt því að hafa starfað sem 
ritari stjórnar Arion banka. Helga 
Harðardóttir er reynslumikill 
endurskoðandi sem hefur starfað 
á ráðgjafarsviði KPMG síðan 
2007. Áður starfaði hún sem innri 
endurskoðandi hjá Símanum og 
Glitni. Helga er sérhæfð í áhættu-
stýringu og innri endurskoðun 
sem er ómetanlegt þegar endur-
skoðunar- og sjálf bærniheimarnir 
mætast um þessar mundir.

Einföldum vegferðina
KPMG leggur áherslu á að auð-
velda vegferð viðskiptavina sinna 
með því að vísa þeim í rétta átt. 
„Teymið okkar veitir margvís-
lega ráðgjöf, t.d. við stefnumótun, 
áhrifaskýrslugjöf, við vöru-
þróun og nýsköpun og til fjármála-
markaða. Allt með mikilvægis- og 
áhættustýringarsjónarmið að 
leiðarljósi svo hægt sé að leysa úr 
læðingi þau viðskiptatækifæri sem 
í sjálf bærni felast á sama tíma og 
að hafa góð áhrif,“ segir Helga.

„Við erum í raun að einfalda 

fyrirtækjum þessa vegferð og 
látum stjórnendur þess horfa á það 
sem raunverulega skiptir máli,“ 
bætir Bjarni við. „Aðstæður fyrir-
tækja eru líka svo ólíkar. Þannig 
fer fjármálastofnun eina leið, 
kaffihúsakeðja aðra og sjávarút-
vegsfélag þá þriðju. Hættan er, 
ef fyrirtæki leggja ekki áherslu á 
mikilvæga þætti, að mikill tími og 
kostnaður fari fyrir bí og ekki sé 
verið að stýra áhættu sem skiptir 
máli og því líklegra að ekki sé hægt 
að nýta viðskiptatækifærin. Félög 
hafa einnig sýnt aukinn áhuga á að 
fá sjálf bærniskýrslugjöf sína stað-
festa, þ.e. að þriðji aðili staðfesti 
réttmæti upplýsinganna. Sá áhugi 
endurspeglast í aukinni kröfu t.d. 
fjárfesta.“

Gott að læra af öðrum
„Íslensk fyrirtæki virðast af niður-
stöðum í alþjóðlegri rannsókn 
KPMG á heimsvísu vera eftirbátar 
fyrirtækja í öðrum löndum, en 
þó ber að hafa þann fyrirvara á 
slíkum samanburði að 100 stærstu 
fyrirtækin á Íslandi eru mun 
minni en þau 100 stærstu í f lestum 
öðrum löndum. Af stærstu fyrir-
tækjum Íslands gefa 52% út slíkar 
skýrslur sem er nokkuð lægra en á 
hinum Norðurlöndunum þar sem 
hlutfallið er 98% í Svíþjóð, 82% í 
Finnlandi og 77% í Noregi,“ segir 
Helga.

Að mati Bjarna er það þó ekki 
endilega slæmt að vera aðeins 
á eftir nágrannaþjóðum okkar. 
„Við getum lært af þróuninni í 
Evrópu og nýtt reynsluna hér. Til 
dæmis þegar við hjá CIRCULAR 
Solutions komum að fyrstu grænu 
skuldabréfaútgáfunum á Íslandi, 
þá lögðum við mikla áherslu á 
að fylgja þeim viðmiðum, leið-
beiningum og bestu starfsvenjum 
við slíkar útgáfur. Ég tel að það 
hafi lagt línurnar fyrir markaðinn 
í heild.“

Jákvæð áhrif til lengri tíma
Neytendur eru sífellt meira 
vakandi fyrir sjálf bærni í rekstri 
fyrirtækja og hefur það aukin áhrif 
á fjárfestingar, t.d. hjá lífeyris-

sjóðunum. „Hlutverk þeirra er að 
sjá fyrir lífeyri fólks til framtíðar. 
Það að þeir séu að leggja áherslu 
á sjálf bærni fyrirtækja sem þau 
fjárfesta í gerir það að verkum að 
til verður betra samfélag til lengri 
tíma þar sem ekki einungis er 
horft til fjárhagslegra hagsmuna. 
Þannig kemur pressa á fyrirtækin, 
t.d. að minnka losun gróður-
húsalofttegunda, að þau greiði 
réttlátari skatta, hugi að launa-
mun milli kynja og kynjahlut-
föllum í stjórnum, skattgreiðslum, 
netöryggi og fleiri mikilvægra 
sjálf bærniþátta. Allt með það að 
markmiði að auka jákvæð áhrif og 
takmarka neikvæð áhrif.“

Mikil tækifæri í sjálfbærni
Þau eru sammála því að helstu 
áskoranir stjórnenda hérlendis, 
þegar kemur að sjálf bærni, séu að 
þeir líti á sjálf bærnivegferðina sem 
tækifæri. „Það er mikill ávinning-
ur fyrir fyrirtæki sem aðlaga sig að 
breyttri heimsmynd og breyttum 
aðstæðum. Neytendur verða sífellt 
kröfuharðari og vilja sjá breyting-
ar á vörum og þjónustu fyrirtækja. 
Þar eru t.d. umhverfisvænar vörur 
skýrt dæmi. Það má því segja að 
stóru áskoranirnar felist ekki bara 
í að sjá og skilja áskoranirnar, t.d. 
loftslagsbreytingar, heldur að sjá í 
þeim tækifærin.“

Sjálfbærni er forsenda 
samkeppnishæfni
KPMG hefur byggt upp öflugt og fjölbreytt teymi með djúpa sérþekkingu til að aðstoða við-
skiptavini sína við sjálfbærnivegferð þeirra. Neytendur og aðrir hagaðilar eru sífellt meira vak-
andi fyrir sjálfbærni í rekstri fyrirtækja sem er mjög jákvætt, að sögn Bjarna Herrera. 

Sjálfbærni er orðin mikilvægur þáttur í starfsemi margra fyrirtækja, segja þau Helga Harðardóttir meðeigandi og Bjarni Herrera, Senior Manager hjá KPMG. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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