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Wstêp
Wspó³czesne tendencje zarz¹dzania oraz powsta³e na ich gruncie
innowacyjne koncepcje wskazuj¹ na rosn¹ce znaczenie zarz¹dzania przedsiêbiorstwem ukierunkowanego na kluczowe kompetencje, jakoœæ, procesy, koszty, czas, kooperacjê organizacji i œwiadczenie us³ug. Wszystkie
te koncepcje maj¹ na celu d¹¿enie do rozwoju przedsiêbiorstwa, usprawnienia i uporz¹dkowania jego wewnêtrznej struktury organizacyjnej, poprawy zdolnoœci konkurencyjnej przy jednoczesnym minimalizowaniu
kosztów, poprawy jakoœci oferowanych produktów i us³ug oraz orientacji
na klienta.
Jedn¹ z koncepcji zarz¹dzania stanowi¹cych odpowiedŸ przedsiêbiorstw na zmieniaj¹ce siê warunki w otoczeniu jest outsourcing. Zastosowanie outsourcingu pozwala na wyeliminowanie procesów, które s¹
zbêdne albo ma³o znacz¹ce dla podstawowego dzia³ania przedsiêbiorstwa, przyczyniaj¹c siê do rekonfiguracji jego dotychczasowego ³añcucha
wartoœci. W wyniku tego powstaje uproszczony i odznaczaj¹cy siê wiêksz¹ sprawnoœci¹ system organizacyjny [Stoner i inni, 2001, s. 321].
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie przyczyn wyodrêbniania procesów z ³añcucha wartoœci w polskich przedsiêbiorstwach oraz
zakresu wykorzystania outsourcingu w doskonaleniu struktury ³añcucha
wartoœci przedsiêbiorstwa. W czêœci teoretycznej opracowania wyjaœniono pojêcie ³añcucha wartoœci, zaprezentowano podejœcia stosowane
w doskonaleniu ³añcucha wartoœci przedsiêbiorstwa oraz ukazano rolê,
jak¹ odgrywa outsourcing w poprawie efektywnoœci ³añcucha wartoœci
przedsiêbiorstwa. W czêœci empirycznej przedstawiono fragmenty
wyników badañ przeprowadzonych wœród 209 przedsiêbiorstw produkcyjnych funkcjonuj¹cych na terenie Polski. W badaniach empirycznych
zastosowano kwestionariusz wywiadu skierowany do w³aœcicieli i naczelnego kierownictwa przedsiêbiorstw.
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1. Doskonalenie ³añcucha wartoœci przedsiêbiorstwa
£añcuch wartoœci (value chain) jest jedn¹ z istotnych koncepcji ukazuj¹cych proces „dodawania” wartoœci do produktu. J. Rokita definiuje
³añcuch wartoœci jako „ci¹g powi¹zanych ze sob¹ dzia³añ realizowanych
w ramach procesu wytwarzania finalnego produktu lub us³ugi, umo¿liwiaj¹cych uzyskiwanie wartoœci dodanej” [Rokita, 2005, s. 196], natomiast
A. Stabry³a traktuje go jako „ci¹g powi¹zanych ze sob¹ (szeregowo lub
równolegle) faz procesu zarz¹dzania i procesów wykonawczych, odniesionych do okreœlonego sektora dzia³alnoœci firmy” [Stabry³a, 2007, s. 165].
W literaturze przedmiotu jest on bardzo ró¿nie definiowany, ale zasadnicz¹ kwesti¹ w ka¿dej interpretacji jest po³o¿enie nacisku na tworzenie
wartoœci dodanej (dla klienta) stanowi¹cej konsekwencjê realizacji uporz¹dkowanych ze sob¹ procesów [Porter, 2006, s. 58].
Doskonalenie procesów tworz¹cych ³añcuch wartoœci przedsiêbiorstwa w zmiennych warunkach funkcjonowania staje siê obecnie wa¿nym
wyzwaniem dla ca³ej organizacji. Polega ono na sta³ym poszukiwaniu
mo¿liwoœci ulepszania w codziennej dzia³alnoœci realizowanych procesów, a tak¿e usprawnianiu relacji miêdzy procesami. Potrzebê tê wywo³uje nieustanna konkurencja kosztowa, która sk³ania przedsiêbiorstwa do
tworzenia wydajnego ³añcucha wartoœci, a tak¿e presja na podnoszenie
szeroko rozumianej jakoœci, czy szybkoœci reagowania na potrzeby klientów, która ukierunkowuje kadrê mened¿ersk¹ do podejmowania dzia³añ
strategicznych i operacyjnych w celu skonfigurowania bardziej elastycznego ³añcucha wartoœci.
Wa¿n¹ decyzj¹, która s³u¿y pomoc¹ w doborze koncepcji i metod
doskonalenia ³añcucha wartoœci przedsiêbiorstwa, jest ustalenie celu, który kierownictwo zamierza osi¹gn¹æ, oraz tempa wprowadzania zmian
w strukturze ³añcucha. Te decyzje warunkuj¹ wybór pomiêdzy dwoma
podejœciami stosowanymi w doskonaleniu ³añcucha wartoœci [Walas-Trêbacz, 2015, s. 366]:
– podejœciem radykalnym (rewolucyjnym), w którym wykorzystywane
s¹ najczêœciej takie koncepcje i metody, jak np.: Process Innovation,
Business Process Reengineering, Business Process Redesign, Simultaneous Engineering, Time Compression Management, Fast Cycle Response, Big Picture Improvement itp.;
– podejœciem ewolucyjnym, w którym zastosowane koncepcje i metody
pozwalaj¹ na stopniowe wprowadzanie zmian do ³añcucha wartoœci
przedsiêbiorstwa. S¹ to przyk³adowo: Process Value Analysis, Over-
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head Value Analysis, Activity Value Analysis, Business Process Improvement, Total Quality Management, Activity-based-costing, Lean
Management, Outsourcing, Benchmarking, Just-in-time, Balance Scorecard itp.
Wspó³czeœnie jedn¹ z najbardziej popularnych koncepcji s³u¿¹cych doskonaleniu struktury ³añcucha wartoœci przedsiêbiorstwa jest outsourcing.

2. Outsourcing w kszta³towaniu struktury ³añcucha wartoœci
przedsiêbiorstwa
W ujêciu ogólnym outsourcing mo¿na zdefiniowaæ jako wykorzystanie zasobów zewnêtrznych. Definicja ta wynika z etymologii anglojêzycznego zwrotu outside-resource-using, od którego zjawisko wziê³o swoj¹
nazwê. Terminem outsourcing mo¿na wiêc okreœliæ takie poprzedzone
œwiadom¹ decyzj¹ biznesow¹ [Elliott, Torkko, 1996, s. 47] dzia³anie
przedsiêbiorstwa, w wyniku którego wydziela ono ze swojej struktury
organizacyjnej niektóre z realizowanych przez siebie funkcji i przekazuje
je do wykonania innym podmiotom gospodarczym [Trocki, 2001, s. 13].
Wi¹¿e siê z tym oddelegowanie na podstawie umowy kontraktowej ca³oœci
lub czêœci zasobów materialnych, ludzkich i odpowiedzialnoœci zarz¹dczej zewnêtrznemu dostawcy [Lendzion, Stankiewicz-Mróz, 2005, s. 19].
Outsourcing jest koncepcj¹ (metod¹) zarz¹dzania polegaj¹c¹ na
wzglêdnie trwa³ym, d³ugoterminowym, opartym na kontrakcie przeniesieniu odpowiedzialnoœci za realizacjê okreœlonych obszarów dzia³alnoœci gospodarczej (zadañ, funkcji lub procesów) na wyspecjalizowanego
partnera zewnêtrznego, przy uwzglêdnieniu dynamicznego, interakcyjnego i partnerskiego charakteru wspó³pracy. Jej celem jest uzyskanie
korzyœci ekonomicznych i jakoœciowych przy jednoczesnej mo¿liwoœci
rozwijania kluczowych kompetencji przedsiêbiorstwa macierzystego, co
umo¿liwia budowanie przewagi konkurencyjnej i rozwój [Matejun, 2015,
s. 2012].
Poszukiwanie efektywnoœci ekonomicznej oznacza dla przedsiêbiorstwa takie jego przekszta³canie, po którym wykonuje ono samodzielnie
jedynie to, co potrafi wykonywaæ lepiej ni¿ inni oraz koordynuje dzia³ania
realizowane przez podmioty zewnêtrzne z w³asnym ³añcuchem wartoœci
[Czakon, 2005, s. 57]. Tak wiêc rozwa¿anie outsourcingu czêœci sk³adowych ³añcucha wartoœci przedsiêbiorstwa w kontekœcie systemu wartoœci
jest decyzj¹ strategiczn¹, wyborem zakresu dzia³ania przedsiêbiorstwa na
tle procesu wytwarzania z³o¿onego wyrobu, czyli ³añcucha tworzenia
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wartoœci produktu [Trocki, 2001, s. 7–9]. Decyzja ta pozwala na zbudowanie kluczowych kompetencji, aktywów strategicznych oraz stanowi
wa¿ny element kszta³towania szans przedsiêbiorstwa czy te¿ kreowania
jego przewagi konkurencyjnej na rynku.
Outsourcing jako koncepcja zarz¹dzania ma charakter sytuacyjny,
gdy¿ uwzglêdnia przede wszystkim uwarunkowania danego przedsiêbiorstwa i systemu wartoœci, w którym ono funkcjonuje1. W przeciwieñstwie do umowy zlecenia pozwala on na stworzenie szczególnego rodzaju wiêzi miêdzy przedsiêbiorstwami, czyli takiego uk³adu partnerskiego,
który oddzia³uje na funkcjonowanie ca³ego przedsiêbiorstwa, w d¹¿eniu
do d³ugoletniej wspó³pracy, w ramach której podmiot zewnêtrzny przejmuje na siebie zadanie racjonalizacji poziomu ponoszonych kosztów
przez przedsiêbiorstwo zlecaj¹ce us³ugê, a jednoczeœnie d¹¿y do zabezpieczenia w³aœciwego poziomu jakoœci œwiadczonych us³ug [Nogalski,
2010, s. 283]. Outsourcing jest tak¿e strategi¹, która pozwala na zwiêkszenie efektów synergii towarzysz¹cych realizacji fuzji i przejêæ przedsiêbiorstw. W swojej skrajnej formie outsourcing mo¿e doprowadziæ do
powstania wirtualnych przedsiêbiorstw, w których zleca siê wiêkszoœæ
procesów z ³añcucha wartoœci.

3. Zakres badañ oraz charakterystyka badanych podmiotów
Ogólnym celem omawianych badañ empirycznych, przeprowadzonych w przedsiêbiorstwach funkcjonuj¹cych na terenie Polski, by³o zidentyfikowanie skali zainteresowania wykorzystaniem outsourcingu w celu
udoskonalenia istniej¹cej struktury ³añcucha wartoœci2. Szczegó³owe zadania badawcze dotyczy³y:
– ustalenia rodzaju bran¿, w których firmy podejmuj¹ najczêœciej wspó³pracê w zakresie outsourcingu,

1

Pocz¹tkowo g³ównym motywem outsourcingu by³y czynniki kosztowe. Z czasem nast¹pi³a ewolucja tego podejœcia i przedsiêbiorstwa go stosuj¹ce stara³y siê uzyskaæ przewagê konkurencyjn¹ dziêki ³¹czeniu elementów niskich kosztów, zró¿nicowania, koncentracji oraz niskiej ceny, a tak¿e wykorzystania mo¿liwoœci wynikaj¹cych z dostêpu do
nowych zasobów i umiejêtnoœci wystêpuj¹cych w innych firmach, zwiêkszania elastycznoœci i szybkoœci dzia³ania, usprawnienia dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa, czy ograniczania
ryzyka [Ciesielska, Rad³o, 2011, s. 24].
2
Prezentowane wyniki stanowi¹ fragment badañ przeprowadzonych z wykorzystaniem
kwestionariusza wywiadu w zakresie szerszego opracowania dotycz¹cego problematyki
analizy ³añcucha wartoœci przedsiêbiorstwa. Badania realizowane by³y w okresie od
czerwca 2013 roku do grudnia 2015 roku.
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–

identyfikacji modelu ³añcucha wartoœci, w którym realizuje siê najczêœciej umowy outsourcingowe,
– okreœlenia zwi¹zku miêdzy g³ównym celem stawianym w ³añcuchu
wartoœci przedsiêbiorstwa a skal¹ preferencji wykorzystania outsourcingu,
– wskazania powodów, którymi kierowa³y siê badane firmy, powierzaj¹c do realizacji procesy podstawowe i pomocnicze partnerom
zewnêtrznym,
– ustalenia rodzaju wy³anianych procesów podstawowych i pomocniczych ze struktury ³añcucha wartoœci badanych przedsiêbiorstw
w formie outsourcingu,
– wskazania rodzaju osi¹ganych korzyœci przez firmy w wyniku zastosowania outsourcingu,
– ustalenia powodów, z tytu³u których firmy ograniczaj¹ dalszy rozwój
dzia³añ w formie outsourcingu.
Tablica 1 ukazuje charakterystykê próby badawczej wed³ug ró¿nych kryteriów ich podzia³u.
Tablica 1. Struktura badanych przedsiêbiorstw wed³ug ró¿nych kryteriów
Liczba
badanych

Udzia³ %
w ogólnej
liczbie
badanych firm

1. Doœwiadczenie – poni¿ej 10 lat
w sektorze
– 11–20 lat
– 21–30 lat
– powy¿ej 30 lat

41
64
68
36

19,62
30,62
32,54
17,22

2. Forma
organizacyjno-prawna

46
84

22,0
40,2

17
44
14
4

8,1
21,0
6,7
2,0

Kryterium
klasyfikowania
firm

Przedzia³y szczegó³owe
podzia³u

– spó³ka akcyjna
– spó³ka z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹
– spó³ka cywilna
– jednoosobowa dzia³alnoœæ
– spó³ka jawna
– spó³ka komandytowa
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Kryterium
klasyfikowania
firm
3. Siedziba firmy
(województwo)

4. Sektor
dzia³alnoœci

5. Wielkoœæ
zatrudnienia

6. Kondycja
finansowa

7. Rodzaj
prowadzonej
dzia³alnoœci

8. Typ produkcji

Przedzia³y szczegó³owe
podzia³u
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ma³opolskie
œwiêtokrzyskie
œl¹skie
mazowieckie
³ódzkie
wielkopolskie
pomorskie
podkarpackie
lubelskie
opolskie
spo¿ywczy
teleinformatyczny
chemiczny
tekstylny
drzewno-papierniczy
metalowy
maszynowy
budowlany
elektrotechniczny
motoryzacyjny
10–49
50–249
250–500
500–1000
powy¿ej 1000
bardzo dobra
dobra
przeciêtna
z³a
produkcja komponentów
(podzespo³ów)
produkcja wyrobu
gotowego
œwiadczenie us³ug
jednostkowy
seryjny
masowy

Liczba
badanych

Udzia³ %
w ogólnej
liczbie
badanych firm

99
7
27
24
7
8
6
25
3
3
29
22
30
12
22
15
18
33
13
15
92
50
22
18
27
61
114
32
2
39

47,4
3,35
11,0
11,5
3,35
3,8
2,8
11,9
1,4
1,4
13,8
10,5
14,3
5,7
10,5
7,2
8,6
15,7
6,2
16,7
44,0
23,9
10,5
8,6
12,9
29,2
54,5
15,3
0,96
14,7

139

52,2

88
59
75
104

33,1
24,8
35,9
43,7
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Kryterium
klasyfikowania
firm
9. Rynki zbytu

10. Atrakcyjnoœæ
sektora

Przedzia³y szczegó³owe
podzia³u
–
–
–
–
–
–
–
–

regionalny
krajowy
miêdzynarodowy
globalny
bardzo wysoka
wysoka
przeciêtna
niska

Liczba
badanych

Udzia³ %
w ogólnej
liczbie
badanych firm

34
119
124
26
19
92
90
8

16,3
56,9
59,3
12,4
9,1
44
43,1
3,8

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ empirycznych.

Spoœród 209 badanych przedsiêbiorstw ponad 85% (178) wykorzystuje w doskonaleniu struktury ³añcucha wartoœci w³aœnie outsourcing.
Z tego te¿ wzglêdu koncepcjê t¹ mo¿na uznaæ za powszechnie i czêsto stosowan¹ niezale¿nie od charakteru prowadzonej dzia³alnoœci (rysunek 1).
Wykorzystanie tej koncepcji nie jest te¿ zale¿ne od rodzaju bran¿y, w której funkcjonuj¹ badane firmy. Praktycznie w ka¿dym z sektorów realizacja procesów wyodrêbnianych wystêpuje na poziomie 80–90%.
Rysunek 1. Rodzaje koncepcji wykorzystywanych w doskonaleniu ³añcucha
wartoœci firm

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ empirycznych.
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Kierownictwo badanych przedsiêbiorstw okreœla³o tak¿e, jaki rodzaj
modelu ³añcucha wartoœci jest stosowany w ich firmach. Pozwoli³o to na
ustalenie, czy istnieje zwi¹zek miêdzy rodzajem wybranego modelu ³añcucha tworzenia wartoœci a powierzaniem procesów (podstawowych
i wspieraj¹cych) partnerom zewnêtrznym do ich realizacji (tablica 2).
Tablica 2. Rodzaj modelu ³añcucha wartoœci a wykorzystanie outsourcingu
Model
³añcucha
wartoœci
Operator
(specjalista)
Integrator
Dyrygent
(koordynator)
Razem

Iloœæ firm
Iloœæ firm
Udzia³ %
stosuj¹cych
stosuj¹cych
w ogólnej
outsourcing
okreœlony
liczbie
w wybranym
rodzaj modelu badanych firm
modelu

Udzia³ % firm
wykorzystuj¹cych
outsourcing
w wybranym
modelu

39

18,66

30

76,9

151

72,24

130

86,1

19

9,10

18

94,7

209

100%

178

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ empirycznych.

Z danych zawartych w tablicy 2 wynika, ¿e outsourcing jest stosowany niezale¿nie od wybranego rodzaju modelu, ale w najwiêkszym
stopniu jest on preferowany przez tzw. koordynatorów (94,7%). Bowiem
zasadniczym celem w tym modelu ³añcucha wartoœci jest wyodrêbnianie,
dobór i koordynowanie prac zewnêtrznych partnerów biznesowych. Wyniki badañ wykaza³y tak¿e, ¿e przedsiêbiorstwa stosuj¹ce tzw. wydajny
³añcuch wartoœci (87% badanych firm) preferuj¹ tylko w niewiele wiêkszym stopniu rozwi¹zania outsourcingowe w porównaniu do firm wybieraj¹cych tzw. elastyczny ³añcuch tworzenia wartoœci (82% badanych
firm). Oznacza to, ¿e g³ówny cel w ³añcuchu wartoœci nie wp³ywa w tak
znacz¹cy sposób na zastosowanie outsourcingu. Poni¿ej zaprezentowano
szczegó³owe wyniki z przeprowadzonych badañ w zakresie wykorzystywania outsourcingu w doskonaleniu ³añcucha wartoœci przedsiêbiorstwa.

4. Procesy podstawowe i pomocniczo-zarz¹dcze wyodrêbniane
ze struktury ³añcucha wartoœci w formie outsourcingu
W badanych przedsiêbiorstwach wiele procesów zosta³o powierzonych podmiotom zewnêtrznym. Respondenci spoœród dziewiêciu proce-
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sów podstawowych wskazali na te, które s¹ obecnie realizowane w formie outsourcingu w firmie, jak i te, które bêdê jeszcze powierzaæ swoim
kooperantom w przysz³oœci (tablica 3). Na podstawie danych zawartych
w tablicy 3 mo¿na wywnioskowaæ, i¿ procesami, które w najwiêkszym
stopniu zosta³y wyodrêbnione i powierzone do realizacji w ramach kooperacji zewnêtrznej (outsourcingu) s¹: logistyka dystrybucji (33,1%),
logistyka zaopatrzenia (30,8%), produkcja komponentów (podzespo³ów –
28,6%) oraz œwiadczenie us³ug (28,1%). Najmniejszy udzia³ w wykorzystywaniu outsourcingu posiadaj¹ badane przedsiêbiorstwa w zakresie
procesów badawczo-rozwojowych (15,7%) oraz pakowania (19,1%).
Równoczeœnie kierownictwo badanych firm wskazywa³o, ¿e w przysz³oœci zamierza podj¹æ decyzjê o zwiêkszeniu udzia³u poszczególnych
procesów podstawowych i powierzeniu ich partnerom zewnêtrznym do
realizacji. Szczególnie udzia³ ten bêdzie dotyczy³ procesów: logistyki
dystrybucji (zwiêkszenie udzia³u o 22,5%) oraz badawczo-rozwojowych
(zwiêkszenie o 18,5%).
Tablica 3. Rodzaje procesów podstawowych realizowanych w formie
outsourcingu

Procesy podstawowe

Realizowane
obecnie
(iloœæ
wskazañ)

Udzia³ %

Bêd¹
wy³aniane
przez firmê
w przysz³oœci
(iloœæ
wskazañ)

Udzia³ %

1. B+R (badania i rozwój)

28

15,7

33

18,5

2. Logistyka
zaopatrzenia

55

30,8

31

17,4

3. Produkcja
komponentów

51

28,6

29

16,3

4. Produkcja wyrobu
koñcowego

44

24,7

20

11,2

5. Pakowanie

34

19,1

22

12,3

6. Logistyka dystrybucji

59

33,1

40

22,5

7. Sprzeda¿ i marketing

36

20,2

29

16,3

8. Obs³uga klienta

40

22,5

14

7,8

9. Œwiadczenie us³ug

50

28,1

22

12,3

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ.
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Spoœród dziesiêciu wyró¿nionych procesów wspieraj¹cych w badanych firmach w najwiêkszym udziale s¹ zamawiane u podmiotów zewnêtrznych takie procesy, jak: dzia³alnoœæ administracyjna i obs³uga
prawna (26,9% badanych respondentów stosuj¹cych outsourcing), dzia³alnoœæ gospodarcza (24,7%), zarz¹dzanie finansami (19,7%), logistyka
wewnêtrzna (19,1%) oraz zarz¹dzanie zasobami ludzkimi (19,1%). W najmniejszym zakresie wy³onienie na zewn¹trz dotyczy zarz¹dzania technologi¹ (10,6%) (tablica 4).
Tablica 4. Udzia³ procesów pomocniczo-zarz¹dczych realizowanych w formie
outsourcingu

Procesy pomocniczo-zarz¹dcze

Realizowane
obecnie
(iloœæ
wskazañ)

Wy³aniane
bêd¹ przez
Udzia³ %
firmê
z firm
w przystosuj¹cych
sz³oœci
outsourcing
(iloœæ
wskazañ)

Udzia³ %

1. Dzia³alnoœæ
gospodarcza

44

24,7

18

10,1

2. Dzia³alnoœæ
administracyjna i
organizacyjno-prawna

48

26,9

27

15,2

3. Zarz¹dzanie zasobami
ludzkimi

34

19,1

19

10,7

4. Zarz¹dzanie
informacjami

28

15,7

18

10,1

5. Zarz¹dzanie
marketingiem

26

14,6

21

11,8

6. Zarz¹dzanie
technologi¹

19

10,6

20

11,2

7. Utrzymanie ruchu

28

15,7

25

14,0

8. Logistyka wewnêtrzna
(transport)

34

19,1

27

15,2

9. Zarz¹dzanie finansami

35

19,7

14

7,8

10. Zarz¹dzanie jakoœci¹

31

17,4

18

10,1

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ.

Wykorzystanie outsourcingu w doskonaleniu…

449

Kierownictwo badanych przedsiêbiorstw wskaza³o tak¿e, ¿e w przysz³oœci zamierza jeszcze w wiêkszym stopniu wyodrêbniæ na zewn¹trz
z istniej¹cej struktury ³añcucha wartoœci swoje procesy. W g³ównej mierze
ma to dotyczyæ takich procesów, jak: logistyka wewnêtrzna (15,2%), dzia³alnoœæ administracyjna i obs³uga prawna (15,2%) oraz utrzymanie ruchu
(14%).

5. Przyczyny wyodrêbniania procesów z ³añcucha wartoœci
przedsiêbiorstwa
Czynnikami decyduj¹cymi o zlecaniu procesów na zewn¹trz s¹ g³ównie aspekty finansowe i ekonomiczne, ale tak¿e te o charakterze strategicznym. Celem outsourcingu jest podniesienie skutecznoœci i wydajnoœci
dzia³añ przedsiêbiorstwa, co przyczynia siê do budowania jego przewagi
konkurencyjnej. G³ówne powody wyodrêbniania procesów ze struktury
³añcucha wartoœci w badanych przedsiêbiorstwach wskazano na rysunku 2.
Rysunek 2. G³ówne przyczyny wyodrêbniania procesów ze struktury
³añcucha wartoœci

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ.

Z danych przedstawionych na rysunku 2 wynika, ¿e to redukcja
kosztów jest g³ówn¹ przyczyn¹ wp³ywaj¹c¹ na decyzjê o stosowaniu
outsourcingu (66,5% firm). Przedsiêbiorstwa korzystaj¹ce z zewnêtrznych zasobów staraj¹ siê w ten sposób zmniejszyæ koszty dzia³alnoœci,
a tym samym koszty jednostkowe produktu. Kolejnymi powodami, ale
o charakterze strategicznym, s¹ powierzanie procesów partnerom zewnêtrznym z uwagi na posiadanie przez nich wy¿szych kompetencji
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(37,8%), a tak¿e chêæ skrócenia terminu wykonania procesu (37,8%). Równie istotnymi przyczynami sk³aniaj¹cymi badane firmy do stosowania
outsourcingu s¹: skoncentrowanie uwagi na najwa¿niejszych kompetencjach w firmie (36,7%), co stanowi przyczynê o charakterze organizacyjnym oraz ekonomicznym (pozwala na wzrost efektywnoœci firmy)
oraz chêæ zwiêkszenia elastycznoœci w dzia³aniu (35,6%), co przek³ada siê
na odchudzanie struktury organizacyjnej firm, zwiêkszenie specjalizacji
w podejmowanych procesach oraz szybsze reagowanie na potrzeby klientów. Oko³o 30% badanych przedsiêbiorstw wskaza³o, ¿e powodem
wyodrêbniania procesów jest tak¿e podniesienie poziomu jakoœci ich
realizacji, co wi¹¿e siê z wy¿szym stopniem wykorzystania wiedzy specjalistycznej w firmach zewnêtrznych.

6. Korzyœci osi¹gane przez badane firmy z tytu³u zastosowania
outsourcingu
Wydzielanie ze struktury ³añcucha wartoœci okreœlonych procesów
to nie tylko zmiana zasad funkcjonowania wyodrêbnianych dzia³añ, ale
tak¿e zmiana zasad funkcjonowania ca³ej organizacji macierzystej. Dlatego outsourcing, aby przyniós³ okreœlone korzyœci firmie, musi byæ poprzedzony wnikliwymi badaniami oraz analizami, obejmuj¹cymi aspekty: organizacyjne, techniczne, kadrowe, maj¹tkowe, finansowe, ksiêgowe,
kosztowe, prawne czy w³asnoœciowe. Rodzaje korzyœci, jakie przyniós³
outsourcing badanym przedsiêbiorstwom, zosta³y przedstawione na rysunku 3.
Rysunek 3. Korzyœci osi¹gniête po wdro¿eniu outsourcingu w strukturze
³añcucha wartoœci

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ.
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Kierownictwo badanych firm za istotne korzyœci uzyskane z tytu³u
wdro¿enia outsourcingu uzna³o zmniejszenie kosztu jednostkowego produktu (43,6% – efekty ekonomiczne) oraz krótszy termin realizacji zamówienia dla klienta (38,8% – efekty rynkowe i organizacyjne), co mia³o
swoje znaczenie strategiczne oraz du¿y wp³yw na rozwój przedsiêbiorstwa. Kolejnymi korzyœciami ³¹cz¹cymi siê z podnoszeniem efektywnoœci
³añcucha wartoœci badanych firm dziêki wykorzystaniu outsourcingu s¹:
zwiêkszenie elastycznoœci w podejmowanych dzia³aniach (32,4% – efekty
strategiczne), podniesienie poziomu jakoœci produktów (28,7% – efekty
strategiczne), dostosowanie oferty do potrzeb klientów (26,6% – efekty
rynkowe i ekonomiczne), a tak¿e dostêp do wiedzy (26,6% – efekty strategiczne) i redukcja nierentownych procesów (26,6% – efekty ekonomiczne
i organizacyjne).

7. Powody niepodejmowania dalszych dzia³añ
outsourcingowych w ³añcuchu wartoœci przedsiêbiorstw
Spoœród 178 badanych firm, które realizuj¹ u siebie umowy outsourcingowe, kierownictwo kilku z nich wskaza³o na obawy, które przyczyniaj¹ siê do zmniejszania tempa rozwoju tego typu dzia³alnoœci w ich
przedsiêbiorstwach w przysz³oœci (rysunek 4).
Rysunek 4. Powody niepodejmowania dalszych dzia³añ outsourcingowych

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ.

Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e podstawow¹ barier¹ w podejmowaniu decyzji przez kierownictwo o dalszym rozwoju dzia³añ outsourcingowych jest obawa przed uzale¿nieniem siê od innych przedsiêbiorstw (39,4%). W prawie 32% badanych firm kierownictwo boi siê
utraty elastycznoœci w momencie zastosowania outsourcingu (firma
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mo¿e straciæ kontrolê nad pewnymi procesami, b¹dŸ „pozbyæ siê” umiejêtnoœci, których nie bêdzie ³atwo jej odbudowaæ) oraz mo¿liwoœci
obni¿enia poziomu jakoœci produktów, w przypadku renegocjowania
kolejnych umów optymalizuj¹cych relacjê cena/jakoœæ (30%). Istotn¹
obaw¹ jest tak¿e niewywi¹zywanie siê z warunków umowy przez firmy
outsourcingowe (nierzetelnoœæ kooperantów), co mo¿e wp³yn¹æ na utratê
wizerunku przez przedsiêbiorstwo zlecaj¹ce tê umowê do realizacji
(28,3%). Ponad jedna czwarta badanych przedsiêbiorstw posiada ju¿
negatywne doœwiadczenia w tego typu rozwi¹zaniach (26,10%).

Zakoñczenie
Jak pokazuj¹ wyniki badañ przeprowadzonych wœród producentów
funkcjonuj¹cych w dziesiêciu sektorach w Polsce, outsourcing jest dosyæ
czêsto wykorzystywanym rozwi¹zaniem w doskonaleniu struktury ³añcucha wartoœci. Koniecznoœæ stosowania coraz bardziej zaawansowanej
wiedzy czy technologii w okreœlonych procesach skutkuje wiêksz¹ specjalizacj¹ pracy sprzyjaj¹c¹ rozwojowi koncepcji outsourcingu. Najwiêkszy
udzia³ w wyodrêbnianiu procesów podstawowych z ³añcucha wartoœci
stosuj¹ firmy w: zaopatrzeniu, dystrybucji, produkcji komponentów czy
podzespo³ów – oko³o 30% spoœród badanych. Natomiast w dzia³alnoœci
wspieraj¹cej udzia³ ten siêga oko³o 26% i realizowany jest przede wszystkim w procesach administracyjnych i gospodarczych.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e wybór tej strategii dzia³ania w przedsiêbiorstwie nie zawsze przynosi tylko korzyœci. Niew³aœciwe zaplanowanie, wdro¿enie i egzekwowanie projektów outsourcingowych oraz warunków umowy z partnerami zewnêtrznymi mo¿e doprowadziæ do
powstania negatywnych skutków dla przedsiêbiorstwa, powoduj¹cych
obni¿enie elastycznoœci czy efektywnoœci oraz wzrost kosztów jego dzia³alnoœci. Do najczêœciej wymienianych zagro¿eñ z tytu³u nieumiejêtnego
wykorzystania koncepcji outsourcingu w przedsiêbiorstwach wymienia
siê: zagro¿enia strategiczne, zagro¿enia finansowe, zagro¿enia personalno-prawne, zagro¿enia organizacyjno-operacyjne [Niemczyk, 2006, s. 142].
Dlatego kwestia op³acalnoœci pozostanie jednym z kluczowych czynników wyboru okreœlonego partnera biznesowego w realizowaniu procesów wyodrêbnionych ze struktury ³añcucha wartoœci.

Wykorzystanie outsourcingu w doskonaleniu…

453

Literatura
1. Ciesielska D., Rad³o M. J. (red.) (2011), Outsourcing w praktyce, Poltext,
Warszawa.
2. Czakon W. (2005), £añcuch wartoœci w teorii zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
3. Elliott T. L., Torkko D. E. (1996), Word Class Outsourcing Strategies,
„Telecommunications. American Edition”, Vol. 30, No. 8.
4. Lendzion J. P., Stankiewicz-Mróz A. (2005), Wprowadzenie do organizacji i zarz¹dzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
5. Matejun M. (2015), Outsourcing, w: Kompendium metod i technik zarz¹dzania, Szymañska K. (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business,
Warszawa.
6. Niemczyk J. (2006), Wyró¿niki, budowa i zachowania strategiczne uk³adów
outsourcingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu, Wroc³aw.
7. Nogalski B. (2010), Lean Management, w: Koncepcje zarz¹dzania, Czerska M., Szpitter A. (red.), C.H. Beck, Warszawa.
8. Porter M. E. (2006), Przewaga konkurencyjna. Osi¹ganie i utrzymanie
lepszych wyników, Helion, Gliwice.
9. Rokita J. (2005), Zarz¹dzanie strategiczne, tworzenie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
10. Stabry³a A. (2007), Zarz¹dzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
11. Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R. (2001), Kierowanie, PWE,
Warszawa.
12. Trocki M. (2001), Outsourcing, PWE, Warszawa.
13. Walas-Trêbacz J. (2015), Projektowanie ³añcucha wartoœci przedsiêbiorstwa,
w: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiêbiorstwa,
Stabry³a A. (red.), C.H. Beck, Warszawa.
Streszczenie
Opracowanie sk³ada siê z czêœci teoretycznej, w której wyjaœniono podstawowe terminy dotycz¹ce doskonalenia ³añcucha wartoœci, oraz czêœci empirycznej, w której zaprezentowano wyniki badañ. Badania przeprowadzono wœród
kierownictwa i w³aœcicieli 209 firm produkcyjno-us³ugowych za pomoc¹ kwestionariusza wywiadu. Celem badañ by³a identyfikacja poziomu wykorzystania
koncepcji outsourcingu w doskonaleniu struktury ³añcucha wartoœci firm.
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Ponadto badania pozwoli³y ustaliæ: przyczyny, które spowodowa³y powierzenie
do realizacji procesów partnerom zewnêtrznym; rodzaje korzyœci, jakie osi¹gnê³y
firmy dziêki wykorzystaniu outsourcingu; obawy wœród kierownictwa, jakie
wp³ynê³y na ograniczanie podejmowania dalszych dzia³añ outsourcingowych.

S³owa kluczowe
³añcuch wartoœci, outsourcing, procesy

The use of outsourcing in improving the company’s value chain
(Summary)
The paper consists of a theoretical part, which explains the basic terms for
the improvement of value chain and the empirical part, which shows the results
of the research. The research was conducted among 209 the managers and owners
of companies manufacturing and service through a questionnaire interview. The
purpose of the research was to identify the level of use of the concept of outsourcing in the improvement of the structure of the value chain. In addition, the
study allowed to determine: the reasons, which have led to entrusting the processes to external partners; the reasons, which let the entrusting the processes to
external partners; the types of benefits that the company reached through the use
of outsourcing; concerns among the leadership, which contributed to restrict further outsourcing activities.
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