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Strategic Sourcing – nowoczesna technologia internetowa
wspomagajàca procesy zaopatrzenia1
Prowadzone w Europie Zachodniej
i w Stanach Zjednoczonych badania
zwiàzane z wyznaczaniem trendów,
i kierunków rozwoju wspó∏czesnego
zaopatrzenia, wskazujà na rosnàce znaczenie dzia∏aƒ strategicznych, podejmowanych w tym obszarze (co wynika
z rozwoju teorii i praktycznych aplikacji
koncepcji zarzàdzania ∏aƒcuchem dostaw). Dowodzi tego raport zatytu∏owany „Przysz∏oÊç nabywania towarów”2(„The Future of Purchasing Supply”),
opublikowany przez Centrum Zaawansowanych Studiów nad Nabywaniem
(CAPS – Centre for Advanced Purchasing
Studies), w którym zamieszczony zosta∏,
ranking priorytetów w dzia∏alnoÊci
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zwiàzanej z nabywaniem. PodejÊcie
strategiczne do ustalania êróde∏ zaopatrzenia (Strategic Sourcing) zosta∏o wymienione zaraz za e-commerce3 i zarzàdzaniem kosztami.
Czym jest Strategic Sourcing i dlaczego jest takie wa˝ne? W istocie jest to
szukanie takich êróde∏ zaopatrzenia,
które gwarantowa∏yby najwy˝szà wartoÊç oferowanych dóbr, najni˝sze koszty ca∏kowite oraz najwy˝szy poziom
obs∏ugi przy zapewnieniu materialnej
dost´pnoÊci istotnej dla produkcji. Proces ten obejmuje wszystkie czynnoÊci
zwiàzane z cyklem zaopatrzeniowym:
od specyfikacji produktu, do fakturowania i zap∏aty za dobra czy us∏ugi. Wy-

maga on zaanga˝owania s∏u˝b zaopatrzenia tak wczeÊnie, jak jest to tylko
mo˝liwe, by wartoÊç oraz koszty mog∏y
byç brane pod uwag´ przy podejmowaniu ka˝dej decyzji zwiàzanej z okreÊleniem êród∏a zaopatrzenia (por. rys.1).
Decyzje zaopatrzeniowe sà obecnie
bardziej kompleksowe ni˝ kiedykolwiek. Czasy, kiedy wystarczajàcym by∏
wybór dostawcy wed∏ug kryterium najni˝szych kosztów, dawno odesz∏y w zapomnienie. Strategic Sourcing znaczy
wi´cej ni˝ redukcja kosztów – ma
wp∏yw na poziom osiàganych przez firm´ przychodów (uwzgl´dniajàc oddzia∏ywanie na wzrost poziomu obs∏ugi
klienta4).
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Rys. 1. ...Strategic Sourcing polega na znajdowaniu takich êróde∏ zaopatrzenia, które ∏àczy∏yby najwy˝szà wartoÊç, najni˝sze koszty ca∏kowite oraz
najwy˝szy poziom obs∏ugi z materialnà dost´pnoÊcià istotnà dla produkcji. èród∏o: na podstawie Balchin J., „Strategic enlightenment”, Logistics Europe, September 2001, s.18.

1 Zagadnienia poruszane w tym artykule by∏y prezentowane przez Autork´ podczas konferencji „Logistyka Stosowana”, która odby∏a si´ w Zakopanem
w 2002 r.
2 Podano za Balchin J., „Strategic enlightenment”, Logistics Europe, September 2001, s.16.
3 e-commerce – dzia∏alnoÊç handlowa prowadzona za poÊrednictwem Internetu.
4 Por. Chrostopher M., Logistyka i zarzàdzanie ∏aƒcuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, 2000, s.63-79.
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Wraz ze wzrostem konkurencji, pojawia si´ koniecznoÊç nawiàzywania Êcis∏ej wspó∏pracy z dostawcami, ju˝ na
etapie projektowania nowego wyrobu.
Celem tych dzia∏aƒ jest przede wszystkim przystosowanie si´ do szybkiej reakcji na zmienne zapotrzebowanie i redukcja kosztów. Na przyk∏ad: wspó∏praca pomi´dzy dostawcà a odbiorcà
zmniejsza potrzeb´ utrzymywania wielkich magazynów i umo˝liwia elastyczne dostawy do zmieniajàcego si´ profilu produkcji.

KorzyÊci p∏ynàce ze Strategic Sourcing,
takie jak: wzrost jakoÊci, wi´ksza szybkoÊç i pewnoÊç realizacji zamówieƒ,
stajà si´ tak samo wa˝ne, jak skrócenie
czasu (produkcji i cyklu realizacji zamówieƒ), zmniejszenie kosztów utrzymania zapasów i ryzyka wystàpienia niedoborów.
Efektywne zarzàdzanie ∏aƒcuchami
dostawczymi uzale˝nione jest od jakoÊci wspó∏pracy mi´dzy dostawcami
i odbiorcami, rozumienia wzajemnych

Rys. 2. ...narz´dzia e-procurement mogà generowaç oszcz´dnoÊci i zapobiegaç nieuniknionej
utracie elactycznoÊci pojawiajàcej si´ zwykle po cyklu Strategic Sourcing. èród∏o: Balchin J.,
„Strategic enlightenment”, Logistics Europe, September 2001,s.18.

Rys. 3. ...nowy typ oprogramowania zamierza Êciàgnàç dalej ni˝ tylko transakcje kupna, b´dàce
dotychczas elementem aplikacji e-procurement. èród∏o: na podstawie Varley S., „Mind-power
for e-procurement success”, Logistics Europe, November 1999, s.14

potrzeb oraz uwarunkowaƒ (koszty).
Mo˝na przyjàç, ˝e Strategic Sourcing
polega na budowaniu pomi´dzy nimi
wi´zi opartych na obustronnych korzyÊciach. Nowoczesne narz´dzia e-procurement5 sà êród∏em niepodwa˝alnych
korzyÊci stanowiàc, jak dotàd, naj∏atwiejszà i najbezpieczniejszà drog´ do
tajemniczego Êwiata e-commerce. Nie
mogà one jednak zastàpiç wszystkich
podstawowych zasad post´powania
stosowanych w ramach kompleksowego procesu zaopatrzenia. Wystarczy
zauwa˝yç, ˝e to, co rynek definiuje jako e-procurement (zaopatrzenie), stanowi w gruncie rzeczy e-requistioning (zapotrzebowanie), a narz´dzia okreÊlane
przez dostawców oprogramowania jako narz´dzia e-procurement, sà tak naprawd´ narz´dziami e-requistioning.
W konsekwencji, co najmniej dwa kluczowe aspekty konwencjonalnego zaopatrzenia: poszukiwanie êróde∏ i wywiad rynkowy, sà w wi´kszoÊci przypadków ignorowane!
Jedynie równoczesne zastosowanie
podejÊcia Strategic Sourcing i narz´dzi
e-procurement – koncepcja e-sourcing6,
mo˝e w konkretnych dzia∏aniach generowaç du˝e korzyÊci. Wdro˝enie zasad efektywnego Strategic Sourcing,
zbudowanego na silnych zwiàzkach
z dostawcami, wzmocnione zastosowaniem okreÊlonych narz´dzi e-procurement, mo˝e zapewniç oszcz´dnoÊci
i zapobiec utracie elastycznoÊci, nieuniknionej zwykle po zakoƒczeniu cyklu wyboru êród∏a zaopatrzenia (por.
rys. 2). Takie przesuni´cie od taktycznego do strategicznego procesu zakupu musi byç równie˝ poparte skupieniem si´ na optymalizacji organizacji
wewn´trznej funkcji zaopatrzenia, co
osiàga si´ poprzez szkolenie personelu, modernizacj´ procesu oraz redukcj´ zb´dnego zatrudnienia.
Koncepcja e-sourcingu oparta jest na
idei uzupe∏nienia tradycyjnego procesu Strategic Sourcing odpowiednimi e-narz´dziami. Przyk∏adowo, rozwiàzania e-intelligence (wywiad rynkowy) mogà zastàpiç w przysz∏oÊci media konwencjonalne, przy ukierunkowaniu na
dostarczanie bie˝àcych informacji od-

realizacja zapotrzebowania przy u˝yciu narz´dzi komputerowych i Internetu (strony internetowe dostawców, katalogi dost´pne on- line, aukcje internetowe.
6 pozyskiwanie informacji zwiàzanych z procesem zaopatrzenia drogà elektronicznà, po∏àczenie e-procurement i Strategic Sourcing
5
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noÊnie aktualnych cen i charakterystyki produktów
w konkretnych kategoriach. B´dzie to mo˝liwe dzi´ki
aktywnie dzia∏ajàcym agentom rynkowym, dostarczajàcym szybkie i dok∏adne dane rynkowe (produkty,
ceny w przekroju ró˝nych dostawców), a tak˝e dzi´ki
zapewnieniu narz´dzi dla ciàg∏ego pomiaru osiàgni´ç
dostawcy oraz stworzenie mo˝liwoÊci wirtualnych
spotkaƒ specjalistów z zakresu zaopatrzenia, podczas których nast´powa∏aby szeroka wymiana poglàdów i informacji.
Ten nowy, wy∏aniajàcy si´ typ oprogramowania, zamierza si´gnàç dalej ni˝ tylko transakcje kupna, b´dàce dotychczas elementem aplikacji e-procurement i chce
skupiç si´ na strategicznych aspektach zarzàdzania
kontaktami z dostawcami oraz na zarzàdzaniu ∏aƒcuchami dostawczymi (rys. 3). Po zaimplementowaniu
systemów sk∏adania zamówieƒ on-line czy opracowaniu
zasad funkcjonowania elektronicznych aukcji (e-auctioning), dostawcy oprogramowania k∏adà du˝y nacisk na
rozwój programów, które w przysz∏oÊci obejmà swoim
zasi´giem ca∏y proces Strategic Sourcing: od identyfikacji i analizy dostawcy, przez analiz´ przedmiotowà i cenowà ofert w systemie on-line, do ciàg∏ego wspomagania zarzàdzania êród∏ami zaopatrzenia.
Prawdopodobnie rzeczywista wartoÊç narz´dzi e-sourcing zawiera si´ w ich zdolnoÊci do automatyzacji czynnoÊci. Pomagajà one przezwyci´˝aç s∏aboÊci
tradycyjnego Strategic Sourcing, takie jak: ograniczona liczba potencjalnych dostawców, z którymi nabywca mo˝e negocjowaç oraz czasoch∏onnoÊç i wysoki koszt ca∏ego procesu. Narz´dzia te pozwalajà na
skupienie si´ na wi´kszej iloÊci towarów oraz cz´stsze powtarzanie cyklu Strategic Sourcing, umo˝liwiajàc szybsze – i uzyskane mniejszym nak∏adem kosztów – osiàganie korzyÊci tradycyjnie zwiàzanych
z procesem poszukiwania strategicznych êróde∏ zaopatrzenia.
Wiele przedsi´biorstw coraz bardziej docenia znaczenie strategicznego zarzàdzania êród∏ami dostaw
(Strategic Sourcing). Niektóre motywowane sà pojawieniem si´ nowych narz´dzi dla zaopatrzenia
i mo˝liwoÊcià zwi´kszenia zysków, inne przez udzia∏
w szerszych przedsi´wzi´ciach prowadzonych
wspólnie z dostawcami. Wielu specjalistów z zakresu zaopatrzenia pod naciskiem przyznaje jednak, ˝e
wcià˝ przed nimi stoi zadanie osiàgni´cia Êcis∏ych
kontaktów z dostawcami, co Êwiadczy o tym, i˝ problem ten jest postrzegany jako trudno osiàgalny cel
funkcjonujàcych obecnie rynków elektronicznych.
Z drugiej strony panuje powszechne przekonanie, i˝
pomimo rozszerzania profilu uprawnieƒ osób zatrudnionych w sferze zaopatrzenia, wcià˝ nie udaje
si´ zaanga˝owaç ich odpowiednio wczeÊnie w te
aspekty dzia∏alnoÊci, do których mogliby wnieÊç wymierny wk∏ad. Dla wi´kszoÊci przedsi´biorstw stanowi to wyzwanie i okreÊlony na najbli˝szà przysz∏oÊç cel.
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