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Outsourcing

jako narz´dzie
restrukturyzacji przedsi´biorstw

Outsourcing , definiowany jest jako d∏ugoterminowe zlecenie pe∏-

Niewàtpliwie jednym z naj-

nienia funkcji dzia∏ów pomocniczych zewn´trznemu us∏ugodawcy, s∏u˝àce
zwi´kszaniu wartoÊci, jakà firma przedstawia dla udzia∏owców. Jest to kontrakt d∏ugoterminowy, powierzajàcy zewn´trznemu dostawcy odpowiedzialnoÊç w zakresie zarzàdzania i rozwoju ca∏oÊci lub cz´Êci przetwarzania
transakcji, lub obs∏ugi procesów biznesowych, infrastruktury.

wa˝niejszych problemów re-

Dlaczego warto bli˝ej przyjrzeç si´ temu zagadnieniu? Przede wszystkim outsourcing jest coraz cz´Êciej stosowanà metodà zarzàdzania. Wprowadzany
jest równie˝ w polskich przedsi´biorstwach, jednak skala tego zjawiska jest
nieporównywalna z tà, jaka spotykana jest w krajach o wysoko rozwini´tej
gospodarce rynkowej. Byç mo˝e ta stosunkowo niedroga i czasooszcz´dna
metoda znajdzie wi´ksze uznanie wÊród polskich mened˝erów, co spowoduje popraw´ pozycji konkurencyjnej krajowych firm na rynkach Êwiatowych.

strukturyzacji organizacyjnej przedsi´biorstwa jest
wyznaczenie idealnego zakresu funkcji realizowanych
przez firm´.

Niewàtpliwie jednym z najwa˝niejszych problemów restrukturyzacji organizacyjnej przedsi´biorstwa jest wyznaczenie idealnego zakresu funkcji realizowanych przez firm´. Punktem wyjÊcia dla tego problemu jest twierdzenie, ˝e dzia∏alnoÊç gospodarcza przedsi´biorstwa wymaga realizacji zespo∏u powtarzalnych dzia∏aƒ.
Koncepcja wykorzystania podwykonawców nie jest niczym nowym, nowa>
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torstwo tego podejÊcia polega jednak na tym, ˝e organizacja w wyniku przeprowadzonych analiz wyprowadza na zewnàtrz te dzia∏ania, które do tej pory wykonywa∏a we w∏asnym zakresie. Na zewnàtrz firmy powinny byç wyprowadzone te obszary, które partner wykona∏ lepiej, taniej i szybciej.

norodnoÊç celów outsourcingu wskazuje, i˝ cele te nie
mogà byç ograniczone wy∏àcznie do celów ekonomicznych, a zarazem – do redukcji kosztów realizacji funkcji. Redukcja kosztów nie jest jedy-

Niewàtpliwie outsourcing to
wielka szansa dla ma∏ych przedsi´biorstw. Najcz´Êciej kilka firm podpisuje ze

Nale˝y sobie tak˝e zadaç pytanie, w jaki sposób outsourcing mo˝e staç si´ skutecznym narz´dziem restrukturyzacji przedsi´biorstw?

sobà umowy outsourcingowe na Êwiadczenie okreÊlonego rodzaju us∏ug, w ten sposób zwi´kszajàc swà efektywnoÊç ekonomicznà.
Za pomocà outsourcingu mogà byç osiàgni´te ró˝norodne cele przedsi´biorstwa macierzystego, takie jak:
skupienie si´ na dzia∏alnoÊci kluczowej, decydujàcej
o jego szansach rozwojowych. Przedsi´biorstwo macierzyste ma mo˝liwoÊç doboru partnerów biznesowych
i warunków wspó∏dzia∏ania z nimi przy prowadzeniu
dzia∏alnoÊci gospodarczej. Przedsi´biorstwo przez to
zwi´ksza swojà skutecznoÊç i efektywnoÊç dzia∏ania oraz
dopasowuje jà do zmieniajàcych si´ warunków i wymagaƒ otoczenia. Dzi´ki outsourcingowi firma jest w stanie uzyskaç dost´p do know-how niemo˝liwego do osiàgni´cia w∏asnymi si∏ami. Przy zastosowaniu

outsourcingu nast´puje „odsysanie” struktury organizacyjnej firmy, czyli uproszczenie procedur
i struktur organizacyjnych. W wyni-

PRENUMERATA redakcyjna – taniej!!!
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ku tego zmniejszajà si´ koszty funkcjonowania przedsi´biorstwa i wzrasta efektywnoÊç jego dzia∏ania. Ró˝-

nym celem podejmowania przedsi´wzi´ç outsourcingowych.

Zastosowanie outsourcingu jako metody restrukturyzacji dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa wymaga spe∏nienia
szeregu warunków ogólnych i szczegó∏owych. Podstawowym warunkiem outsourcingu jest akceptacja wydzieleƒ okreÊlonych rodzajów dzia∏alnoÊci ze strony w∏aÊcicieli przedsi´biorstwa i jego kierownictwa. Celem jest
przekazanie wydzielonej cz´Êci dzia∏alnoÊci wykonawcom zewn´trznym. Warunki szczegó∏owe outsourcingu nawiàzujà do jego konkretnych form: outsourcingu
kontraktowego i kapita∏owego. Warunkiem wydzielenia w outsourcingu kontraktowym jest istnienie stabilnej oferty rynkowej us∏ug z zakresu zlecanej dzia∏alnoÊci w ramach struktury przedsi´biorstwa. Musi byç tak˝e zagwarantowana mo˝liwoÊç wp∏ywu na niezale˝nych
partnerów rynkowych, przyjmujàcych podwykonawstwo. Warunkiem outsourcingu kapita∏owego od strony wyodr´bnienia dzia∏alnoÊci jest przede wszystkim
zdolnoÊç prawna, techniczna, organizacyjna, istnienie
rynku zewn´trznego, który powinien byç êród∏em nowych, zewn´trznych przychodów zwi´kszajàcych samodzielnoÊç wydzielanej jednostki organizacyjnej oraz
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mo˝liwoÊç pozyskania pracowników gotowych podjàç
si´ obowiàzków kierowania wydzielonà jednostkà, posiadajàcych odpowiednie kwalifikacje.
Dlaczego przedsi´biorstwa powinny stosowaç praktyki
outsourcingu?
Wed∏ug ekspertów outsourcing technologiczny pozwala zaoszcz´dziç nawet 50 proc. kosztów dzia∏alnoÊci. Coraz wi´cej firm decyduje si´ powierzyç przechowywanie
swoich danych firmom zewn´trznym. Outsourcing znaczàco usprawnia procesy biznesowe w przedsi´biorstwie.
Przede wszystkim us∏ugobiorca mo˝e wykorzystaç skal´ dzia∏ania operatora, co bezpoÊrednio prze∏o˝y si´ na
ograniczenie kosztów. Firmy takie jak: Dupont, British
Petroleum, Explaration, Lufthansa oraz Swiss Bank Corporationod lat wykorzystujà praktyk´ outsourcingu,
w celu obni˝enia kosztów. Wykorzystanie out-

sourcingu wià˝e si´ te˝ z efektywniejszym zarzàdzaniem firmà, wy˝szà jakoÊcià us∏ug oraz ∏atwiejszym dost´pem do technologii i wiedzy.
Mo˝na zadaç tak˝e pytanie, dlaczego outsourcing mo˝e
staç si´ op∏acalny? Jednym z determinantów op∏acalnoÊci jest efekt skali. Ma on znaczenie, gdy firma posiada
wysokie wymagania w zakresie bezpieczeƒstwa. Wa˝nym
determinantem op∏acalnoÊci outsourcingu staje si´ równie˝ szybkoÊç i elastycznoÊç, zw∏aszcza w odniesieniu do
firm rozwijajàcych si´ bardzo dynamicznie, ale równie˝
wiedza i technologia. Te determinanty maja szczególne
znaczenie, je˝eli technologie informa-

tyczne stanowià dla firmy czynnik
strategiczny w walce o klienta. Bezpieczeƒstwo i niezawodnoÊç majà kluczowe znaczenie
i wymagajà specjalistycznej, ale unikalnej dla danej firmy wiedzy. Coraz istotniejsze jednak zdajà si´ byç czynniki, takie jak: dà˝enie do realizacji us∏ug na coraz wy˝szym poziomie, specjalizacja pracy, koncentracja na funkcjach biznesowych, dost´p do specjalistycznej wiedzy.
Outsourcing pozwala na koncentracj´ si∏, Êrodków i procesów zarzàdczych na zasadniczych celach firmy. Organizacja osiàga lepsze wyniki i wzrasta jej wartoÊç rynkowa. Przedsi´biorstwo zwi´ksza elastycznoÊç swoich dzia∏aƒ, a poprzez oszcz´dnoÊç czasu i zasobów ludzkich równie˝ wydajnoÊç. Us∏ugi outsourcingowe

dajà dost´p do wiedzy i doÊwiadczenia liderów rynkowych oraz
ogólnoÊwiatowej bazy danych.

Najlepszym rozwiàzaniem dla du˝ych firm jest zatrudnianie ekspertów z zewnàtrz, jest to zwiàzane z efektywniejszym wykorzystaniem czasu. Ekspert pracuje tylko
wówczas, gdy jest rzeczywiÊcie potrzebny. Rozwiàzanie
takie powoduje redukcj´ kosztów, ale i ryzyka zwiàzanego z poszukiwaniem i zatrudnieniem w∏asnych specjalistów. Agencja konsultingowa Shreeveport, po przeprowadzeniu badaƒ dotyczàcych stosowania outsourcingu przez wielkie firmy, zidentyfikowa∏a najwa˝niejsze
wynikajàce z niego korzyÊci. Sà to przede wszystkim:
obni˝ka kosztów uzyskania us∏ugi, zmniejszenie zatrudnienia, elastyczne warunki Êwiadczenia us∏ugi, dost´p
do wiedzy, poprawa jakoÊci us∏ug, oszcz´dnoÊç czasu
mened˝erów, koncentracja na podstawowych us∏ugach,
poprawa jakoÊci, zmniejszenie zapotrzebowania na inwestycje kapita∏owe, dop∏yw gotówki.
Warto wspomnieç, ˝e badania przeprowadzone przez magazyn „Fortune” dowiod∏y, i˝ czo∏owe firmy Êwiatowe korzystajà z outsourcingu w celu uzyskania lepszych wyników. Niemiecki producent sprz´tu telekomunikacyjnego,
Siemiens, podpisa∏ 3-letnià umow´ outsourcingowà z firmà Flextronic z Singapuru na wyprodukowanie 33 mln
telefonów komórkowych. Takie posuni´cie wraz ze zwi´kszeniem mocy produkcyjnych w∏asnych zak∏adów umo˝liwi firmie wejÊcie do pierwszej trójki najwi´kszych producentów telefonów komórkowych na Êwiecie. Podobnie
koncern Motorola podpisa∏ umow´ outsourcingu o wartoÊci 30 mld USD, która dotyczy produkcji telefonów, pagerów i innych urzàdzeƒ telekomunikacyjnych. W przemyÊle samochodowym, firmy o najwi´kszej efektywnoÊci
(zysk na jeden samochód), takie jak: Toyota, Honda,
Chrysler zlecajà 70 procent procesów zaufanym us∏ugodawcom. Jak podaje raport „Wizja roku 2010: Projektowanie firmy jutra”, przygotowany przez Economist Intelligence Unit oraz Andersen Consulting, outsourcing b´dzie zyskiwa∏ coraz wi´cej zwolenników. Najszybciej b´dzie rozwija∏ si´ w telekomunikacji, w której za 10 lat
z outsourcingu b´dzie korzystaç, jak si´ szacuje, ok. 62
proc. firm oraz informatyce – 58 proc. w 2010 r. Oprócz
zwi´kszania zakresu outsourcingu, innà wa˝nà formà restrukturyzacji przedsi´biorstw jest zamienianie dzia∏ów
personalnych w centra us∏ugowe.
Outsourcing zaznacza coraz wyraêniej swà obecnoÊç
w gospodarce. Byç mo˝e stanie si´ równie popularnà
praktykà zarzàdzania, jak reengineering procesów biznesowych czy benchmarking.
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