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Synopsis. Współczesne gospodarki światowe odchodzą od autarkii. Jedną z cech charakterystycznych dla współcze-
snej gospodarki jest pogłębienie się regionalnej integracji gospodarczo-ekonomicznej. Jeszcze pod koniec lat 80. XX 
w. dominowało przekonanie, że wewnętrzna organizacja przedsiębiorstw pozwala na szybszą adaptację do zmian, 
ponieważ transakcje wewnętrzne mogą być zmieniane bez uzyskania zgody wszystkich stron. Współcześnie wystę-
pują wręcz odwrotne tendencje. Outsourcing ewoluował do stadium, w którym fi rmy mogą osiągnąć elastyczność 
działania bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Wstęp
Już w XVIII w. Adam Smith stwierdził, że przedsiębiorstwa działają efektywniej, jeśli zadania 

produkcyjne są dzielone wśród pracowników, którzy specjalizują się w produkcji niektórych części z 
całego procesu. Dwa wieki później Williamson [1975] zakwestionował rozważania Smitha na temat 
produkcji pinezek stwierdzając, że odrębne operacje techniczne (prostowanie drutu, cięcie, ostrzenie, 
szlifowanie, itd.) mogłyby być nie tylko wykonywane przez poszczególnych pracowników, ale nawet 
przez niezależne wyspecjalizowane jednostki (organizacje). Williamson zgodnie z wcześniejszą koncepcją 
Coase’a [1937] twierdził, że transakcje powinny być organizowane w ramach jednostki, jeżeli koszty ich 
realizacji są niższe niż przeprowadzenie ich przez rynek. Idee Coase’a i Williamson’a dotyczące teorii 
kosztów transakcyjnych są często określane jako znaczące dla outsourcingu. Od tego czasu badania nad 
outsourcingiem zyskały coraz większą uwagę naukowców różnych dziedzin naukowych.

Outsourcing powszechnie określany jest jako przeniesienie działań i procesów uprzednio prowa-
dzonych w organizacji na zewnątrz [McHugh i in. 1995] jest jednym z najbardziej trwałych tendencji 
współczesnej gospodarki [Fill,Visser 2000]. W ostatniej dekadzie turbulentnych zmian na płaszczyźnie 
ekonomicznej, politycznej i innych byliśmy świadkami rewolucji w zakresie stosowania outsourcingu. 
Zmienił się sposób w jaki fi rmy konkurują ze sobą w różnych branżach, takich jak np: przemysł spożywczy, 
rolnictwo i leśnictwo, przemysł wydobywczy, samochodowy, telekomunikacja, ochrona zdrowia, usługi 
fi nansowe czy sfera sektora publicznego. Według Madeja [2007] outsourcing staje się motorem radykal-
nych zmian biznesu w walce o rynek i świadomość klientów. Autor wskazuje, że otoczenie biznesu ulega 
szybkim zmianom, które mają charakter globalny i przenikający wszystkie dziedziny przedsiębiorstwa. 
Do sił, które najmocniej oddziaływają należą globalizacja, rewolucja informatyczna, rozwój rynków 
fi nansowych lub nowe zachowania konsumenckie. Wszystkie te siły występują jednocześnie i w płasz-
czyźnie horyzontalnej powodując radykalne zmiany określane terminem encompassing change (zmiany 
obejmującej). Madej podkreśla, że zmiana obejmująca przejawia się w postaci radykalnych innowacji 
technologicznych, a także nowych produktów i usług, procesów, które szybko się pojawiają i jeszcze 
szybciej znikają. Na rynku B2B (Business to Business) nie można już budować przewagi konkurencyjnej 
dzięki innowacjom z przeszłości, które są w szybkim tempie niweczone, zużywają się przede wszystkim 
pod względem technicznym, ale także moralnym. Zmiana obejmująca, która zwiększa tempo innowacji, 
działa destruktywnie na istniejące struktury branż, wymuszając ich zdolności adaptacyjne, co w efekcie 
prowadzi do poprawy efektywności stosowanych nakładów. 

Głównym celem artykułu było przedstawienie jak outsourcing ewoluował w praktyce w ostatnich 
30-50 latach i jakie to niosło skutki dla badań naukowych w tym obszarze. Na podstawie przeprowa-
dzonych studiów literaturowych wskazano także przyszłe możliwe kierunki i obszary zainteresowań 
problematyką badań outsourcingowych.
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Ewolucja rozwoju outsourcingu
W warunkach gospodarki centralnie planowanej rozwój przedsiębiorstw w Polsce miał charakter 

silnie autarkiczny, co w dużym stopniu było związane przyczynami o charakterze politycznym niż eko-
nomicznym. Nie ma praktycznie uzasadnienia ekonomicznego, aby kraje dążyły do samowystarczalności 
gospodarczej. Współczesne gospodarki światowe odchodzą od autarkii. Jedną z cech charakterystycznych 
dla współczesnej gospodarki jest pogłębienie się regionalnej integracji gospodarczo-ekonomicznej. Pro-
cesy owe stanowią zaprzeczenie dążeniom autarkicznym. W tabeli 1 przedstawiono rozwój koncepcji 
outsourcingu od początku lat 80. XX wieku z określeniem faz i najważniejszych cech w danym okresie.

Pierwsza faza outsourcingu została nazwana erą „Big Bang” („Wielki Wybuch”). Nazwa pochodzi od sposobu 
i szybkości, w której strategia ta zyskała popularność. Pomimo, że koncepcja outsourcingu była wprowadzana 
przez praktyków w późnych latach 70. XX wieku [Corbett 2004], dopiero dekadę później termin ten został ofi -
cjalnie wprowadzony do terminologii z zakresu organizacji i zarządzania. Dziesięć lat później „Harvard Business 

Tabela 1. (R)ewolucja outsourcingu
Table 1. (R)evolution of outsourcing
Wyszczególnienie/
Specifi cation

„Wielki wybuch”/
„Big Bang”

„Wóz dla orkiestry”/ 
„Bandwagon”

„Organizacja bez barier”/
 „Barrierless 
organization”

Czas trwania/Duration lata 80. do 90. XX w./
1980’s to early 1990’s

wczesne lata 90. XX w. do 
roku 2000/early 1990’s to 
early 2000

od roku 2000 do dziś/from 
early 2000 

Najważniejsze cele/
The main objectives

obniżka kosztów/cost 
reduction

obniżka kosztów, poprawa 
zdolności, udoskonalenie 
procesów/cost reduction, 
improvement, process 
improvement

transformacja organi-
zacyjna/organizational 
transformation

Kluczowe słowa/Key 
words outsourcing/outsourcing outsourcing strategiczny/

strategic outsourcing

outsourcing 
transformacyjny/
transformational 
outsourcing

Lokalizacja 
outsourcingu/Location 
outsourcing

krajowa/national międzynarodowa/
international globalna/global

Zarządzanie relacjami w 
outsourcingu/Relation-
ship management in 
outsourcing

najbliższe otoczenie, 
transakcje/immediate envi-
ronment, the transactions

alianse strategiczne/
strategic alliances

rozwój kolektywny/
collaborative development

Cechy organizacji/
Characteristics of the 
organization

organizacja efektywna/
effective organization

organizacja skupiająca się na 
danej działalności/the organi-
zation focuses on the activity

organizacja wirtualna/
virtual organization

Kluczowe kompetencje 
organizacji/The main 
competencies of 
organizations

zarządzanie kluczowymi 
strategicznymi jednostkami 
budżetowymi (SBU)/
management of key strate-
gic budgetary units (SBU)

kluczowe kompetencje 
strategiczne/key 
competences for strategic

dynamiczne kompetencje i 
kompetencje w sieci/
dynamic skills and 
competencies in network

Cechy strategii/
Characteristics of the 
strategy

maksymalizacja zysku/
maximizing profi t

przewaga strategiczna i 
konkurencyjna/Strategic 
and Competitive Advantage

przetrwanie/survival

Przedmiot outsourcingu/
Subject outsourcing

zdefi niowane  procesy 
produkcyjne/defi ned 
processes

procesy organizacyjne 
ważne strategicznie/
strategically important 
organizational processes

projekty wymagające 
wiedzy i naturalnej 
kreatywności/projects 
requiring knowledge and 
natural creativity

Główne teorie/The main 
theories

teoria kosztów 
transakcyjnych/the theory 
of transaction costs

spojrzenie oparte na zaso-
bach/konkurencji/theory 
of resources/competition

teorie organizacyjne/
organizational theories

Źródło: opracowanie własne na podstawie Corbett 2004
Source: own study based on Corbett 2004
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Review” nazwał outsourcing jedną z największych idei zarządzania minionego stulecia [Sibbet 1997]. 
Geneza outsourcingu jako strategii korporacji sięga lat 50. XX wieku, jednak dopiero w latach 90.XX w. 
zyskała na realne zastosowanie w dynamicznym, rozwijającym się otoczeniu [Kopczyński 2010, Quinn, 
Hilmer 1994]. Przedsiębiorstwa zaczęły zlecać usługi przede wszystkim z zakresu informatyki (IT) oraz 
prowadzenia szkoleń i rozwoju zawodowego [The Conference Board... 2006]. Podczas pierwszego etapu 
rozwoju outsourcingu, który zasadniczo trwał do końca lat 80. XX wieku, fi rmy outsourcowały swoje 
pozostałe działalności (non-core business), aby obniżyć koszty operacyjne. Outsourcing był narzędziem, 
które miało sprawić, aby organizacje stały się jeszcze bardziej efektywnymi jednostkami ekonomicznymi 
maksymalizującymi zysk. Outsourcing głównie realizowany był na rynku lokalnym, w pobliżu fi rmy, 
opierając się na kontraktach bez powiązań kapitałowych.

Rozwój outsourcingu na dobre nabrał tempa na początku lat 90. XX wieku [Trocki 1995]. W okre-
sie, gdy słownik języka polskiego nie uznawał nawet jeszcze tego terminu, outsourcing w praktyce był 
już stosowany i dynamicznie się rozwijał. Pozytywne doświadczenia z pierwszych outsourcingowych 
zastosowań zachęciły inne fi rmy do skoku na „Bandwagon” („Wóz dla orkiestry”) [Lacity, Hirschheim 
1993], co oznaczało rozpoczęcie nowej ery w rozwoju outsourcingu – ery „Bandwagon”. W tamtym 
okresie Prahalad i Hamel [1990] w artykule pt. „Kluczowe kompetencje korporacji” przedstawili nowe 
podejście do zarządzania strategicznego, które miało zastąpić myślenie w kategoriach strategicznych 
jednostek biznesu (SBU – strategic business unit). Wnioski autorów wskazują na konieczność ponownego 
przemyślenia budowania przewag konkurencyjnych w przedsiębiorstwach. W rezultacie przedsiębiorstwa 
zaczęły wprowadzać do swojej działalności (outsourcingować) procesy, które nie leżały w zakresie ich 
umiejętności. Osiągnięcie efektywności kosztowej nie było już jedynym motywem outsourcingu, jednak 
fi rmy zaczęły szukać zewnętrznych umiejętności, kompetencji i wiedzy w celu zapewnienia wartości 
bardziej złożonym i strategicznie ważnym dla organizacji procesom. Pojawiło się pojęcie „outsourcing 
strategiczny”. W przeciwieństwie do tradycyjnego outsourcingu, więcej strategicznych funkcji przed-
siębiorstw było od tego czasu outsourcowanych i dlatego też zarządzanie relacjami z dostawcami stało 
się niewystarczające. W rezultacie przedsiębiorstwa rozpoczęły zacieśnianie więzi z dostawcami. Tym 
samym organizacje rozciągnęły swoje granice w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez 
outsourcing. Ideologia zarządzania: koncentruj się na podstawowej działalności i outsourcuj resztę zdo-
bywała popularność w różnych branżach. Jak wskazuje Kopczyński [2010] początek lat 90. XX wieku 
zapoczątkował okres poważnych przemian politycznych i gospodarczych w świecie, a  zwłaszcza w 
Europie, gdzie doszło m.in. do likwidacji granic, wprowadzenia euro, rozszerzenia Unii Europejskiej. 
Przemiany w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym w Europie i innych częściach świata 
umożliwiły przedsiębiorstwom dostęp do międzynarodowych zasobów na skalę wcześniej nie osiągalną.

Na przełomie tysiącleci popularność outsourcingu doprowadziła do sytuacji, w której nie był on 
już konkurencyjnym wyróżnikiem – stał się on bardziej normą, a nie wyjątkiem. Globalny dostęp do 
dostawców, często na różnych kontynentach, spadające koszty transakcyjne oraz ulepszone technologie 
informacyjne i komunikacyjne zapewniły fi rmom możliwość rekonfi guracji zasobów i procesów [Gan-
carczyk 2010]. Zmiany te doprowadziły outsourcing do obecnej ery organizacji bez barier. Era ta podąża 
śladem rozwijającego się trendu struktur zarządzania, w których granice stały się niewyraźne i blaknące. 
Williamson, laureat nagrody Nobla z 2009 r. w dziedzinie ekonomii, za rozwój struktur zarzadzania 
(economics of governace), rozwinął tę koncepcję jako formę koordynacji działalności gospodarczej w 
obszarze rynku i przedsiębiorstw w oparciu o kontrakty długoterminowe [1981, 2002]. Konsekwencją 
decyzji w zakresie wyboru struktury zarzadzania jest poziom integracji pionowej i granice przedsiębiorstw 
oraz sposoby kształtowania relacji z dostawcami i odbiorcami [Gorynia 1999]. 

Outsourcing transformacyjny jako koncepcja XXI wieku, ma na celu tworzenie nowych radykalnych 
modeli biznesowych, które mogą generować przewagę konkurencyjną w fi rmach oraz mogą dynamicznie 
kształtować relacje między przedsiębiorstwami w całych branżach. Istotą outsourcingu transformacyjne-
go jest to, na czym skupia się „tradycyjny outsourcing”, tzn. maksymalne wykorzystanie aktywów oraz 
to, jak postuluje „strategiczny outsourcing” przejmowanie wyróżniających kompetencji od dostawców 
zewnętrznych. W związku z tym, tam gdzie outsourcing został użyty do usprawnienia wewnętrznych 
operacji, od razu stawał się narzędziem do przekształcania fi rmy w kierunku form organizacyjnych, według 
których rola ściśle zintegrowanej hierarchii jest wypierana przez luźno powiązane sieci organizacyjne 
podmiotów [Niemczyk 2006].

 Mimo że ćwierć wieku temu Hennart [1982] stwierdził, że wewnętrzna organizacja pozwala na 
szybszą adaptację do zmian, ponieważ transakcje wewnętrzne mogą być zmieniane bez uzyskania zgody 
wszystkich stron transakcji, współcześnie występują wręcz odwrotne tendencje. Outsourcing ewoluował 
do stadium, w którym fi rmy mogą osiągnąć elastyczność działania bez ponoszenia kosztów związanych 
z biurokracją.
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Z punktu widzenia efektywności zarządzania: współdziałanie, współpraca i wspólny rozwój stały 
się kluczowymi kwestiami w koordynacji powiązań outsourcingowych, zarówno w wymiarze krajowym 
jak i coraz częściej międzynarodowym.

W rezultacie kierownictwo przedsiębiorstw zostało zmuszone do stworzenia nowego portfolio 
kompetencji w budowaniu wartości dodanej w relacjach z dostawcami [Christensen i in. 2007]. Przyszła 
przewaga konkurencyjna zdaje się leżeć w elastyczności, która może być osiągnięta dzięki skupieniu 
uwagi i wykorzystaniu podstawowych kompetencji zewnętrznych przez przedsiębiorstwa, umiejętności 
budowania  aliansów strategicznych i kooperacji z innymi jednostkami [Niemczyk 2006].

Gwałtowne zmiany w wielu branżach spowodowały, że dotąd kluczowe kompetencje stały się tylko 
tymczasowymi, a nowe wymagają zarządzania w nowej gospodarce polegającej na ciągłym udoskonalaniu 
podstawowych kompetencji i modyfi kacji istniejących zasobów wiedzy, umiejętności i zasobów. Coraz 
bardziej krytyczne i wymagające coraz większej wiedzy składniki biznesu są w dzisiejszych czasach 
outsourcowane i często ulepszane w ścisłej współpracy z dostawcami. Nowym wyzwaniem dla przed-
siębiorstw i całych branż będzie stworzenie elastycznej organizacji, skoncentrowanej się na wybranych 
kluczowych wartościach kreujących poziom konkurencyjności i pozwalającej rozproszonym po świecie 
ekspertom dostarczyć resztę wartości.

Zmiany zachodzące na rynku globalnym wskazują na duże znaczenie outsourcingu oraz dynamiczny 
rozwój tej koncepcji zarządzania w różnorodnych obszarach działalności. Badanie Ernst&Young Usługi 
Księgowe i Płacowe przeprowadzone na grupie menadżerów z Polski i Europy Zachodniej, wskazują 
na najpopularniejsze obszary działalności przedsiębiorstw oddawane fi rmom zewnętrznym [Jurczak 
2010]. Z badań tych wynika, że najpopularniejszymi obszarami wyodrębnianymi przez przedsiębiorców 
są: dystrybucja i logistyka, IT, HR oraz fi nanse i księgowość. W tym miejscu nasuwa się pytanie, co 
skłania przedsiębiorców do wyodrębniania właśnie tych funkcji ze swej działalności oraz jakie konkretne 
działania są najchętniej elementem współpracy z fi rmami outsourcingowymi. W przekonaniu Autora są 
to dalsze alternatywne kierunki badań nad rozwojem outsourcingu zarówno w płaszczyźnie krajowej, 
jak i międzynarodowej.

Podsumowanie
Nadal pozostaje niejasne, jaka będzie następna faza w rewolucji outsourcingu. Jednak jedno jest pewne: 

outsourcing radykalnie zmienił sposób w jaki fi rmy ze sobą nawzajem konkurują na globalnym rynku. 
Przykładowo, outsourcing działalności produkcyjnej już doprowadził do restrukturyzacji w wielu bran-
żach [Pietrzak 2006]. Chociaż pozostaje niejasne, w jaki sposób fi rmy będą prosperować w przyszłości, 
nowa ekonomia outsourcingu przyniesie z pewnością nowe wyzwania, jak również możliwości dla fi rm 
działających w różnych branżach.
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Summary
Today’s global economy, moving away from autarky. Even at the end of the 80 twentieth century dominated by the 

view that the internal organization of fi rms allows for faster adaptation to change, because the internal transactions 
can be changed without the consent of all parties. Outsourcing has evolved to a stage where the company can achieve 
fl exibility without incurring additional costs.
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