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Wstęp

Szanowni Państwo,

Według wyników badania KPMG tylko 
27% zarządzających spółkami dostrzega 
strategiczną rolę funkcji zakupów. 

Jednym z powodów powyższej 
statystyki jest wyzwanie wielu 
organizacji dotyczące właściwego 
opomiarowania efektów pracy obszaru 
zakupów. Narzędziem adresującym 
powyższy problem jest kontroling 
zakupowy tj. przemyślana i adresująca 
różne perspektywy organizacyjne, 
metodyka pomiaru efektów pracy 
funkcji zakupów. Ważne jest też, aby 
kontroling umożliwiał definiowanie 
celów funkcji zakupowej i bieżące 
monitorowanie oraz komunikowanie 
wyników, zgodnie z potrzebami 
i możliwościami wynikającymi 
z poziomu dojrzałości organizacji 
zakupowej. 

Kontroling zakupowy dostosowany 
do potrzeb spółki, wspierany 
dedykowanymi narzędziami, zapewnia 
bardziej efektywne podejmowanie 
decyzji biznesowych służących 
efektywności kosztowej, procesowej 
oraz wspieraniu innowacyjności 
i przedsiębiorczości w codziennych 
działaniach. 
 
Zapraszam do lektury!

Jan�Karasek 
Partner, 

KPMG w Polsce
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Kontroling 
w zakupach 
sposobem na 
komunikację 
wyników 
zakupów 
strategicznych
Podczas�jednego�ze�spotkań�Forum�Zakupów�Strategicznych�
grono�praktyków�zakupowych�dyskutowało�o kontrolingu�
w zakupach,�czyli�o tym�jak�mierzyć�efektywność�funkcji�
zakupowej�w spółkach.�Rozważano�m.in.�cele�oraz�dojrzałość�
organizacji�zakupowych�jako�punkt�wyjścia�do�definiowania�
wskaźników�strategicznych�i operacyjnych.
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Zidentyfikowane�wyzwania

Organizacje zakupowe borykają 
się często z wyzwaniem „szumu 
informacyjnego”. Mierzone wskaźniki 
nie służą podejmowaniu decyzji 
biznesowych i nie odwzorowują 
celów strategicznych organizacji. Do 
największych wyzwań w zakresie 
opomiarowania obszaru zakupów 
należy rozproszenie i brak kompletności 
danych źródłowych, co znacznie 
wydłuża, a czasem wręcz uniemożliwia 
monitorowanie wartości generowanej 
przez funkcję zakupów. Innym 
wyzwaniem pozostaje brak wspólnych 
celów i wynikających z nich standardów 
współpracy partnerów biznesowych 
z pracownikami obszaru zakupów. 
Powyższe może utrudniać efektywne 
wdrażanie elementów zakupów 
strategicznych. Równie istotnym 
wyzwaniem dla wielu jednostek jest 
brak kaskadowania celów biznesowych 
na pracowników odpowiedzialnych za 
obszar zakupów, w związku z czym 
trudno w sposób bezpośredni wskazać 
przełożenie ich pracy na finalny wynik 
wypracowywany przez spółkę.

Strategiczne�kierunki�zmian�
i następne�kroki

Wśród najistotniejszych rozwiązań 
rozważanych do wdrożenia w obszarze 
kontrolingu zakupowego pojawiają się 
m.in.:

Innowacje

• pomiar efektywności innowacji 
proponowanych przez dostawców, 
np. w ramach monitorowania 
czasu „time to market”,

• kontraktowe zapewnienie 
liczby nowych pomysłów 
wskazywanych przez dostawców 
w ramach współpracy.

Struktury�pomiaru�i współpraca�
z partnerem�biznesowym

• zdefiniowanie wspólnych miar 
efektywności dla funkcji zakupowej 
i jej partnerów biznesowych – 
zapewnienie spójności celów,

• określenie zwięzłego zestawu 
miar adekwatnego do poziomu 
dojrzałości organizacji zakupowej,

• zdefiniowanie zwięzłej 
struktury realizowanego 
pomiaru, np. w ramach 5-10 
aktualizowanych wskaźników.

Komunikacja�wyników�wewnątrz�
organizacji

• opracowanie wskaźników 
odwzorowujących efektywność 
kosztową funkcji zakupowej 
z perspektywy kontrolingu 
finansowego, m.in. 
poprzez wskazanie wpływu 
zakupów strategicznych na 
rentowność sprzedaży.

Nie można 
zarządzać czymś, 
czego nie da 
się zmierzyć. 
Z drugiej strony 
osiągane wyniki 
odzwierciedlają 
często to, co 
mierzymy.
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W wielu�organizacjach�brakuje�odpowiedzi�na�podstawowe�
pytania�obszaru�zakupów…

Podsumowanie�wyzwań�i obserwacji

Problem Podsumowanie obserwacji

Rozproszenie�źródeł�
danych

Źródła danych potrzebnych do uwzględnienia w pełnym raportowaniu funkcji zakupowej 
uwzględniają:

• moduły systemów ERP (finansowo-księgowy, magazynowy, ew. 
moduły projektowe), moduły platform zakupowych,

• rejestry postępowań i umów (jeżeli nie prowadzone w ramach platform zakupowych),

• arkusze kalkulacyjne opracowywane przez poszczególnych pracowników 
obszaru zakupów / głównych klientów wewnętrznych.

Brak�przypisanych�
odpowiedzialności�za�
zarządzanie�danymi

W wielu organizacjach zakupowych brakuje funkcji kontrolingu zakupowego / dedykowanego 
analityka danych, który odpowiada m.in. za:

• opracowywanie i analizy realizacji planów zakupowych w kontekście przyjętego budżetu,

• pomiar osiąganych wyników i efektywności zgodnie z przyjętym zestawem KPI,

• zarządzanie danymi zakupowymi za pośrednictwem 
narzędzi Data Analytics / Business Intelligence.

Czasochłonność�
generowanych�raportów

Mnogość źródeł i dynamika pracy obszaru zakupów wymaga budowania dedykowanych 
zestawień i raportów, w tym m.in.:

• arkuszy planów zakupowych konsolidujących zapotrzebowania partnerów biznesowych,

• rejestrów postępowań i umów zakupowych,

• zestawień kategorii wydatków.

Jaka�część�zakupów�nie�ma�
pokrycia�w zamówieniach�

zakupu?

Jaką�wartość�wydatków�
realizujemy�poza�

umowami?

Powiedz�mi�na�szybko,�
ile�wypracowaliśmy�

w zeszłym�roku�
oszczedności?

Zostaw�wszystko�i chodź�
na�spotkanie�-�trzeba�
przedstawić�Prezesowi�
wartość�zakupów�direct,�

indirect,�obroty�z głównymi�
dostawcami�i wydatki�po�liniach�

biznesowych.�
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Zgodnie�z wynikami�globalnego�badania�KPMG�tylko�
27%�CEO�dostrzega�i rozumie�wartość�funkcji�zakupowej.�
Wynika�to�często�z braku�komunikacji�wyników�i efektów�
wypracowywanych�przez�zakupy.�

Nowe podejście 
do definiowania 
celów funkcji 
zakupowej
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Odpowiedzią na tak zdefiniowane 
wyzwanie może być ustrukturyzowane 
podejście do kontrolingu zakupowego, 
który odzwierciedla oszczędności i godzi 
perspektywę zakupów z perspektywą 
finansową, a z drugiej odzwierciedla 
szereg efektywności – procesowych, 
kosztowych, efektywności zespołu. 

Tak rozumiany kontroling zakupowy 
zależy od dojrzałości organizacji i celów 
przyjętych w ramach strategii rozwoju 
obszaru. Zgodnie z przebiegiem krzywej 
dojrzałości funkcji zakupów, zależnie 
od etapu organizacji (koordynatora, 
zarządzającego czy innowatora), 
organizacji zakupowej przypisane będą 
odmienne cele. 

Dla roli zakupów jako „koordynatora” 
realizowanych procesów kluczowy 
będzie wymiar Compliance, 
potwierdzający zgodność proceduralną 
realizowanych działań. Dla poziomu 
„zarządzającego” istotna będzie 
skuteczna centralizacja zakupów, 
wdrażanie strategii zakupowych 
i realizowanie oszczędności. Na tym 
etapie funkcja zakupowa realizuje 
inicjatywy o charakterze strategicznego 
zarządzania bazą wydatków. 
Z perspektywy „innowatora” 
odzwierciedleniem sukcesu i realizacji 
celów będą m.in. zawarte partnerstwa 
strategiczne i udział w rynku / 
innowacyjność produktów oraz ich 
komponentów wypracowywana 
z dostawcami bądź przy wykorzystaniu 
platform crowd sourcingu.

Zidentyfikowane�wyzwania

W organizacjach obserwujemy różne 
skrajności – począwszy od złożonych 
opracowań definiujących liczne KPI, 
aż po wymiarowanie sukcesów 
zakupów strategicznych na drodze  
zbyt uproszczonych wskaźników, 
np. sukcesu negocjacyjnego. Często 
stosowane KPI nie służą podejmowaniu 
decyzji biznesowych, nie odwzorowują 
tym samym dojrzałości i priorytetów 
obszaru zakupów. Wśród częstych 
wyzwań, z którymi borykają się 
organizacje zidentyfikowano zarówno 
zbyt szeroki zakres mierzonych KPI, jak 
i zbyt wąski zakres i typ mierzonych KPI 

opartych o proste mechanizmy redukcji 
cen (tzw. „sukces negocjacyjny”). 
Często mierzone są KPI, które nie służą 
podejmowaniu decyzji biznesowych, 
stanowiąc jedynie zbiór statystyk 
obrazujących efektywność danego 
etapu procesu zakupowego. Co więcej, 
podobny zbiór statystyk jest często 
nieaktualny i nieadekwatny względem 
celów i priorytetów organizacji 
zakupowej.

Strategiczne�kierunki�zmian�
i następne�kroki

Dla skutecznego wdrożenia struktury 
pomiaru efektywności funkcji 
zakupowej kluczowe jest: 

• zbadanie aktualnego poziomu 
dojrzałości i zdefiniowanie 
celów rozwoju funkcji,

• opracowanie struktury KPI 
umożliwiających pomiar 
realizowanych celów 
zgodnie z przyjętą strategią 
(zdefiniowana lista 5-15 KPI 
odzwierciedlających cele spółki),

• aktualizacja wykazu KPI zgodnie 
z rozwojem organizacji zakupowej 
i typem podejmowanych 
decyzji biznesowych.

W organizacjach 
obserwujemy różne 
skrajności – począwszy 
od złożonych opracowań 
definiujących liczne KPI, 
aż po wymiarowanie 
sukcesów zakupów 
strategicznych na drodze 
zbyt uproszczonych 
wskaźników, np. sukcesu 
negocjacyjnego. 
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Punktem�wyjścia�do�zdefiniowania�struktury�KPI�zakupowych�
jest�poziom�dojrzałości�i cele�funkcji

 

Koordynator

Cel:�zamówić

Dostawy

Zarządzający�wydatkami

Cel:�oszczędzić

Synergie

Innowator

Cel:�stworzyć

Wartość�strategiczna

Partner 
strategiczny 
w innowacji

Partner  
w łańcuchu 
wartości

„Early 
involvement”

Partner merytoryczny 
dla biznesu

Zarządzający 
popytem / planista

Partner 
rozpoznający cele 
biznesowe

Ekspert 
rynkowy

Mediator
Koordynator

Administrator

Po
zi

om
 d

oj
rz

ał
oś

ci

Ścieżka transformacji

Rola

Uczestnik

• Zgodność z procedurami 
wewnętrznymi 
i zewnętrznymi

• Centralizacja zakupów

• Zarządzanie kategoriami 
w ramach strategii 
zakupowych

• Udziały rynkowe

• Poziom osiąganych 
przychodów ze sprzedaży

• Liczba nowych, 
innowacyjnych produktów

Podsumowanie�wyzwań�i obserwacji

Problem Podsumowanie obserwacji

Organizacje�nie�mają�
pełnej�świadomości�
poziomu�dojrzałości�
zakupowej

W wielu organizacjach brakuje odpowiedniego poziomu zrozumienia etapów rozwoju funkcji 
zakupowej z uwzględnieniem:

• stawianych celów i ich powiązania z celami spółki,

• pełnionej przez obszar zakupów roli i potencjału strategicznego funkcji,

• luk możliwych do uzupełnienia dla zapewnienia efektywności realizowanych procesów.

Cele�stawiane�funkcjom�
zakupowym�nie�są�
definiowane�zgodnie�
z ich�dojrzałością�ani�
bezpośrednio�związane�ze�
strategią�spółki

Cele organizacji zakupowych nie odzwierciedlają celów biznesowych spółki, co może 
prowadzić do:

• braku zrozumienia potencjału strategicznego funkcji zakupowej w realizacji celów 
biznesowych,

• wolniejszego rozwoju obszaru zakupów i niechęci do realizowania inwestycji w rozwój tej 
funkcji.
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Jakie narzędzia 
wykorzystać do 
monitorowania 
funkcji zakupów?
Zgodnie�z wynikami�badań�globalnego�instytutu�Gartnera,�do�
2018�roku�większość�użytkowników�biznesowych�i analityków�
w organizacjach�będzie�miała�dostęp�do�narzędzi�self-service�
służących�do�prowadzenia�analiz�na�bieżących�danych,�jako�
elementu�przejścia�na�nowoczesne�platformy�BI.�

© 2016 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa 

szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.



14Newsletter KPMG – Value of Procurement  |  wrzesień 2016

© 2016 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa 

szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.



15 Newsletter KPMG – Value of Procurement  |  wrzesień 2016

Zidentyfikowane�wyzwania

W wielu organizacjach zakupowych 
brakuje wdrożeń platform Data 
Analytics / Business Intelligence, jak 
również wydzielenia w strukturach 
organizacji zakupowej stanowiska 
odpowiedzialnego za zaawansowaną 
analitykę danych na potrzeby 
podejmowania decyzji biznesowych 
i monitorowania efektywności funkcji 
zakupów. Do spotykanych wyzwań 
wśród stosowanych mechanizmów 
zastępczych, tj. każdorazowego 
generowania dedykowanych 
raportów, należą poprawność 
i kompletność mapowanych źródeł 
danych niezbędnych do opracowania 
raportu, a także długotrwałe 
potwierdzanie zakresu raportu 
i rodzaju wykorzystywanych informacji 
z interesariuszami. Powyższe może 
powodować także niezgodności na 
etapie weryfikacji uzyskiwanych danych 
i konsekwentnie znaczne wydłużenie 
czasu podejmowania decyzji, czy 
realizacji inicjatyw.

Strategiczne�kierunki�zmian�
i następne�kroki

Wśród najistotniejszych rozwiązań 
analizowanych pod kątem wdrożenia 
w obszarze kontrolingu zakupowego 
pojawiają się narzędzia BI do analityki 
realizowanych zakupów – Spend 
Visibility, Commodity Visibility, 
Compliance. Platformy umożliwiają 
m.in. integrację danych źródłowych 
za pośrednictwem hurtowni danych 
i ich bieżącą aktualizację. Podobne 
rozwiązanie zapewnia monitorowanie 
realizowanych procesów i efektywności 
zakupów w czasie rzeczywistym, 
a także efektywne podejmowanie na 
tej podstawie decyzji biznesowych. 
Platformy umożliwiają też pełną 
parametryzację raportów zgodną 
z potrzebami biznesowymi spółki 
i poszczególnych interesariuszy – 
zarówno po stronie kadry zarządzającej, 
analityków zakupowych, jak i partnerów 
biznesowych.

Dla skutecznego wdrożenia tak 
rozumianych narzędzi kontrolingu 
zakupowego konieczne jest: 

• opracowanie koncepcji biznesowej 
uwzględniającej cele i rodzaje 
informacji planowanych do 
uwzględnienia w generowanych 
przez narzędzie raportach,

• zdefiniowanie algorytmów kalkulacji 
KPI/ przyjętych wskaźników,

• mapowanie danych źródłowych,

• stworzenie / aktualizacja 
hurtowni danych stanowiącej 
ogniwo scalające rozproszone 
źródła danych.

Do 2018 roku większość 
użytkowników 
biznesowych i analityków 
w organizacjach będzie 
miała dostęp do narzędzi 
self-service służących 
do prowadzenia analiz na 
bieżących danych.
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Rozwiązaniem�wspierającym�zarządzanie�efektywnością�
zakupów�są�platformy�analizy�danych

Podsumowanie�wyzwań�i obserwacji

Problem Podsumowanie obserwacji

Jako�częste�ograniczenie�
dla�wdrażania�rozwiązań�
BI�wskazywany�jest�
budżet

Często przy kalkulacji budżetu i podejmowaniu decyzji o wdrożeniu rozwiązania BI nie 
uwzględnia się:

• uwolnionych zasobów możliwych do alokowania na inne zadania/ strumienie prac,

• wsparcia rozwoju organizacji zakupowej i przeniesienia jej na wyższy 
poziom dojrzałości, a tym samym efektywności kosztowej,

• zwrotu z inwestycji w platformę (zestawienie kosztów z korzyściami 
osiąganymi np. w ramach realizowanych strategii zarządzania 
kategoriami, czy usprawnionych przebiegów procesu, itp.).

Organizacje�obawiają�się�
także�czasu�niezbędnego�
do�wdrożenia�rozwiązania

Organizacje nie uzasadniają czasu i zaangażowania na etapie wdrożenia poprzez porównanie 
tych nakładów z czasem przeznaczanym na „ręczne” aktualizowanie i generowanie 
wymaganych zestawień danych

• brak business case podsumowujących zaangażowanie zasobów w pracę nad raportami vs. 
koszt wdrożenia i utrzymania platformy analitycznej.
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Doradztwo zakupowe KPMG  
– co nas wyróżnia

Tworzymy Centrum 
Kompetencji 
na podstawie 

globalnych 
doświadczeń KPMG, 

opracowanych 
metodyk 

i dedykowanych 
narzędzi 

analitycznych.

Globalne� 
Centrum 

Kompetencji

Bogate�
doświadczenie�
projektowe

100�spółek�z listy�
FORTUNE� 

500

Kompleksowe�
podejście� 

i metodyka�prac

Wiodące� 
narzędzia�
zakupowe

Doświadczeni�
specjaliści�obszaru�

zakupów

Skutecznie 
zrealizowaliśmy 

ponad 3 000 
projektów 

zakupowych, 
gwarantując 

Klientom trwałe 
i efektywne 

usprawnienia funkcji 
zakupowych.

Łączymy znajomość 
obszaru zakupów 

z wiedzą sektorową, 
znajomością 

uwarunkowań 
prawnych, 

analizą finansową 
i zrozumieniem 

strategii biznesowej 
spółki.

Korzystamy 
z wiodących 

rozwiązań IT, baz 
benchmarków i KPI 
dostosowanych do 
potrzeb Klientów 

zgodnie z rodzajem 
działalności, strukturą 

przychodowo- 
kosztową, czy 
zatrudnieniem.

Stanowimy Zespół 
doświadczonych 

doradców w obszarze 
Zakupów z rozległym 

doświadczeniem 
w realizacji projektów 
usprawnieniowych, 

zarówno dla klientów 
publicznych jak 
i prywatnych.

€

Value�of�Procurement:�
Praktyczny przewodnik 
po ścieżce transformacji 
organizacji zakupowych - 
jak właściwie wykorzystać 
potencjał funkcji zakupowej?

Key�Procurement�Challenges:�
Bieżący�monitoring�trendów�
w rozwoju�funkcji�zakupów�
- badanie wyzwań i priorytetów 
rozwoju organizacji zakupowych 
w Polsce

Forum�Zakupów�Strategicznych:�
Platforma wymiany doświadczeń praktyków zarządzających funkcją 
zakupów - odpowiedź na zgłaszaną przez środowisko zarządzających 
zakupami potrzebę utworzenia cyklicznego forum dyskusji i wymiany 
wiedzy
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