
Przedsiębiorstwa starają się wprowadzać programy optymalizacji 
kosztowej celem zwiększania przewagi konkurencyjnej oraz 
efektywności działania.

Badania przeprowadzone przez KPMG wykazują jednak, że 
udaje im się osiągnąć średnio jedynie 59% zaplanowanych 
oszczędności, co wskazuje na duży potencjal do poprawy.

Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie Dlaczego organizacjom nie udaje się osiągnąć zakładanego 
poziomu oszczędności?

Jak duże oszczędności udaje się Państwu osiągnąć 
w porównaniu z założonymi w planie oszczędnościowym?

„Osiągnęlibyśmy znacznie więcej, gdybyśmy nie myśleli o naszych celach, jako o rzeczach niemożliwych”

Vince Lombardi

26%

15%

13%

14%

7%

3%

8%

14%
Poniżej 50%

51-60%

61-70%

71-80%

81-90%

91-100%

Ponad 100%
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Źródło: Raport KPMG „Redukcja kosztów – doraźna potrzeba czy 
długofalowe działanie?”
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Przyjęte strategie kosztowe zawodzą

Niejasne lub błędne przypisanie kosztów

Wzrost przychodów odwraca uwagę od 
dyscypliny kosztowej

Strategie kosztowe są zbyt zachowawcze

Brak informacji o czynnikach generujących 
koszty

Dyscyplina kosztowa nie jest integralną 
częścią kultury organizacji

Management Consulting

Efektywna baza kosztowa 
– optymalizacja kosztów
w przedsiębiorstwie



W jakim stanie znajduje się Państwa firma?

Co wpływa na generowanie kosztów przez przedsiębiorstwa?

Bezpiecznym Zagrożenia upadłością

• Maksymalizacja przewagi
konkurencyjnej

• Utrzymanie zyskowności
oraz stabilnej pozycji
rynkowej

• Uzyskanie środków
pieniężnych
umożliwiających dalszy
rozwój działalności

• Przygotowanie firmy na
potencjalną recesję

• Zabezpieczenie przewagi
konkurencyjnej

• Osiąganie
korzystniejszych
kowenantów
finansowych

• Zbyt złożona struktura prawna

• Nieefektywna struktura zarządzania

• Zbyt wysokie koszty generowane przez działy wsparcia

• Powielanie obowiązków przez różne działy

• Niewykorzystywanie potencjalnych synergii w organizacji

• Brak efektywnych systemów motywacyjnych uwzględniających cele kosztowe

• Skupienie na szczegółach i działalności niezwiązanej z kreowaniem wartości dla przedsiębiorstwa

• Wysoki poziom błędów i tzw. wąskich gardeł w procesach

• Zbyt wysokie kwalifikacje / zarobki części załogi w porównaniu do realizowanych zadań

• Zespoły wykonujące pracę poniżej swoich kwalifikacji

• Wysoki odsetek procesów niewystandaryzowanych lub zautomatyzowanych

• Brak właściwego przyporządkowania procesów oraz odpowiedniego zarządzania nimi

• Brak efektywnego systemu kontrolingu kosztowego (planowania, monitorowania i raportowania)

• Niewystarczająco jasno zdefiniowany zakres odpowiedzialności za poszczególne koszty

• Niespójne i niewiarygodne dane

• Duża ilość danych niedostarczających informacji

• Niewykorzystywanie dostępnych danych do podejmowania decyzji biznesowych

• Zabezpieczenie ryzyka
wypłacalności klientów
oraz kooperantów

• Minimalizacja
skutków spowolnienia
gospodarczego

• Utrzymanie firmy na rynku

• Odzyskanie płynności
finansowej

• Dostęp do źródeł
finansowania

• Dotrzymanie kowenantów
finansowych

Wyzwania przed jakimi stoi przedsiębiorstwo

Rekomendowane 
działania

Optymalizacja Restrukturyzacja

Zbyt skomplikowana 
struktura 

organizacyjna

Niska dyscyplina 
organizacyjna

Brak orientacji na 
kreowanie wartości

Nieoptymalne 
wykorzystanie 

potencjału załogi

Niewystarczająca 
koncentracja na 

efektywności 
procesów

Brak systemu kontroli 
kosztów

Brak odpowiednich 
danych biznesowych 

do zarządzania 
kosztami
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Mapa dojrzałości optymalizacji kosztów

Podejście KPMG do optymalizacji kosztów

Struktura 
organizacyjna

Rozbudowana struktura 
organizacyjna, brak chęci do jej 
uproszczenia, wysokie koszty 
działów wsparcia

Próby upraszczania i spłaszczania 
struktury organizacyjnej

Struktura organizacyjna zapewnia 
efektywne zarządzanie, koszty 
działów zoptymalizowane

Niska dyscyplina 
organizacyjna

Powielanie się obowiązków, 
brak jasnej definicji zakresu 
obowiązków, niewykorzystanie 
synergii

Określone role i zadania, 
możliwości synergii kosztowych 
i procesowych wykorzystywane 
jednak jedynie w ograniczonym 
stopniu

Pełne wykorzystanie możliwych 
synergii, brak dublowania się 
obowiązków różnych działów

Orientacja na 
kreowanie wartości

Dedykowanie znaczących zasobów 
do działań nietworzących wartości 
dla przedsiębiorstwa

Analiza łańcucha wartości 
i stopniowe przesuwanie zasobów 
do działań generujących wartość

Minimalizacja procesów 
nieprzynoszących wartości, 
stosowanie podejścia LEAN

Wykorzystanie 
potencjału załogi

Nieodpowiednie dopasowanie 
pracowników i wynagrodzeń do 
obowiązków

Realokacja części pracochłonnych 
i nietworzących wartości 
obowiązków do mniej 
wykwalifikowanych pracowników

Kwalifikacje załogi w pełni 
odpowiadające zakresowi 
wykonywanych obowiązków

Efektywność 
procesów

Procesy niewystandaryzowane, 
niski stopień ich automatyzacji, 
brak informacji o ich efektywności

Kluczowe procesy 
zoptymalizowane z punktu 
widzenia kosztów i ryzyka

Wszystkie istotne procesy 
podlegają ciągłemu ulepszeniu 
i optymalizacji z punktu widzenia 
kosztów i ryzyka

System kontroli 
kosztów

Brak zdefiniowanego zakresu 
odpowiedzialności i systemu 
kontrolingu

Określenie zakresu 
odpowiedzialności za 
poszczególne koszty, ale brak 
konsekwentnego monitorowania 
i egzekwowania

W pełni działający system 
kontrolingu obejmujący 
planowanie, monitorowanie 
i raportowanie, spójny z systemem 
motywacyjnym

Informacje 
wspierające 
zarządzanie kosztami

Brak danych lub duża ilość 
niewiarygodnych i niespójnych 
danych wykorzystywanych do 
zarządzania kosztami

Raportowanie zarządcze częściowo 
wspierające zarządzanie kosztami

Pełne wykorzystanie dostępnych 
i wiarygodnych danych 
do podejmowania decyzji 
biznesowych dotyczących kosztów

NISKA
Poziom dojrzałości organizacji w zakresie 

optymalizacji kosztów WYSOKA
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Zapobiegawcze/ratunkoweTaktyczne

• Wzrost świadomości i budowa
kultury organizacyjnej
nakierowanej na optymalizację
kosztów

• Wzrost wydajności
odzwierciedlający wysoki
poziom innowacyjności i zmianę
w fundamentach modelu
biznesowego

• Outsourcing, centra usług
wspólnych

• Zmiany w modelu biznesowym

• Długofalowe programy
optymalizacji kosztów

• Optymalizacja procesów

• Reorganizacja systemu kontroli
kosztów

• Centralizacja niektórych zadań

• Analiza potencjalnych synergii
w organizacji i działania
zmierzające do ich wykorzystania

• Analiza możliwości sprzedaży
aktywów

• Przegląd możliwości redukcji
kosztów do osiągnięcia w krótkim
terminie (tzw. quick wins)

• Zamknięcie określonych linii
biznesowych

• Szybka redukcja kosztów
niezbędna do kontynuowania
dalszej działalności

• Zwiększenie środków pieniężnych

• Elastyczna odpowiedź na
konieczność ulepszenia
istniejącego modelu biznesowego
spowodowana:

– Rosnącą presją konkurencyjną

– Pogarszającym się poziomem
kontroli kosztów oraz
dyscypliny kosztowej

– Spadającymi marżami



Korzyści z dobrze wdrożonego programu optymalizacji kosztów

Wypracowaliśmy odpowiednie narzędzia i metodyki pozwalające na skuteczną i szybką realizację projektu

Pracujemy jako zespół razem z Klientem na sukces firmy oraz jej pracowników, budujemy zaufanie 

Dział KPMG Financial Management to dedykowany zespół ekspertów odpowiedzialny za stronę merytoryczną 
(zgodną z najlepszymi praktykami)

Wypracowane narzędzia i doświadczenie, pozwalają na sprawną identyfikację problemów i efektywne 
poprowadzenie Państwa firmy do zauważalnej obniżki kosztów

Dlaczego KPMG?

Eliminacja dublujących się obowiązków różnych działów 

Wytworzenie sprawnie działających narzędzi kontrolingowych 

Integracja procesów nakierowana na tworzenie wartości

Zorientowanie kultury organizacyjnej na system ciągłych usprawnień

Wypracowanie większej ilości środków pieniężnych niezbędnych dla dalszego rozwoju

Osiągnięcie kosztowej przewagi konkurencyjnej dzięki wdrażaniu zmian na poziomie strategicznym
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