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Offshoring. Przyk³ad bran¿y informatycznej
W artykule opisano zjawisko offshoringu, miêdzynarodowego wiadczenia us³ug
w globalnym otoczeniu biznesowym. Przyk³ad lidera bran¿y us³ug informatycznych
w Indiach firmy Infosys Technologies oraz jej polityki zarz¹dzania zasobami ludzkimi pozwala sformu³owaæ rekomendacje dla polskich przedsiêbiorstw w obszarze
rozwoju kompetencji pracowniczych, kapita³u intelektualnego i utrzymywaniu relacji z klientami. Dowiadczenia dostawców offshoringu wskazuj¹ na potencja³ rozwoju dzia³alnoci eksportowej lokalnych firm w ramach tzw. nearshore równolegle
z inwestycjami bezporednimi zagranicznych korporacji, otwieraj¹cych regionalne
orodki us³ug w naszym kraju.
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czyli przemieszczanie produkcji i us³ug do innych krajów, to
s³owa-klucze we wspó³czesnych debatach o rozwoju gospodarczym krajów oraz strategiach firm  atakowane przez zwi¹zki zawodowe i polityków krajów zachodnich, wspierane przez organizacje pracodawców i teoretyków zarz¹dzania strategicznego.
Klienci dzwoni¹cy do dzia³ów obs³ugi klienta wiod¹cych amerykañskich firm nie poznaj¹ po akcencie, ¿e rozmawiaj¹ z pracownikami call center na innym kontynencie. Tylko
wtajemniczeni wiedz¹ te¿, ¿e w krakowskim dziale ksiêgowoci biletowej Lufthansy przetwarzane s¹ dokumenty dla oddzia³ów firmy w ca³ej Europie. Istotne elementy najwiêkszych projektów informatycznych realizowane s¹ przez wyspecjalizowanych azjatyckich
podwykonawców, a 18% pracowników globalnego przemys³u us³ug informatycznych
przypada w³anie na Indie.
* dr Krzysztof Klincewicz jest adiunktem Wydzia³u Zarz¹dzania Uniwersytetu
Warszawskiego, obecnie prowadzi dwuletni projekt badawczy finansowany przez rz¹d japoñski
w School of Innovation Management, Tokyo Institute of Technology
1 Od ang. offshore  zamorski, zlokalizowany poza granicami kraju.
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Celem prezentowanych w niniejszym artykule badañ jest wskazanie zwi¹zków koncepcji zdalnego dostarczania us³ug z modelem pracy na odleg³oæ, uwarunkowañ jej
efektywnego wykorzystywania, a zarazem mo¿liwych szans i ograniczeñ w adaptacji offshoringu przez polskie przedsiêbiorstwa. Odwo³anie do przyk³adu indyjskich firmy informatycznych pozwoli te¿ lepiej zrozumieæ wyzwania w obszarze zarz¹dzania zasobami
ludzkimi, stoj¹ce przed firmami offshoringowymi.
Metody badawcze
Artyku³ wykorzystuje technikê przekrojowego studium przypadku, która wydaje siê byæ
szczególnie przydatna ze wzglêdu na unikalny charakter badanego zjawiska  osi¹gniêcia
indyjskich firm informatycznych ró¿ni¹ siê od wzorców rozwoju podobnych firm w innych krajach, a identyfikacja kluczowych czynników sukcesu jest mo¿liwa jedynie po dog³êbnej analizie ich strategii. Dalsza generalizacja wniosków jest mo¿liwa dziêki zastosowaniu technik triangulacji  porównaniu kilku poziomów analizy zjawiska (pojedynczej
firmy, bran¿y informatycznej i gospodarki narodowej) oraz kontrastowaniu danych jakociowych z ilociowymi (w tym wskanikami finansowymi i ekonomicznymi).
Charakterystyka offshoringu i róde³ jego popularnoci
Pojêcie offshore zapo¿yczone zosta³o z terminologii prawno-skarbowej, gdzie mianem
tym okrela siê podmioty podlegaj¹ce jurysdykcji innego kraju. Offshoring w literaturze
dotycz¹cej strategii firm us³ugowych to delokalizacja, przeniesienie miejsca wiadczenia
us³ug poza granice kraju odbiorcy, obejmuj¹ce zarówno dzia³ania wyspecjalizowanych
firm offshoringowych, pracuj¹cych na zlecenie zagranicznych przedsiêbiorstw-klientów,
jak równie¿ tendencje do eksportu miejsc pracy w ramach struktur miêdzynarodowych
korporacji do dedykowanych orodków us³ug, otwieranych w krajach o relatywnie ni¿szych kosztach pracy.
Offshoring mo¿e byæ uwa¿any za konsekwencjê upowszechnienia modelu pracy
na odleg³oæ  nie obejmuje ju¿ tylko pojedynczych pracowników, a ca³e grupy dzia³añ
czy procesy, stwarzaj¹c nowe wyzwania dla firm i organizacji rz¹dowych. Miêdzynarodowy sukces gospodarek w dzia³alnoci us³ugowej jest porównywalny z konkurencyjnoci¹
w dziedzinie produkcji [Porter, 1990, s. 266], jednak mniej podatny na zmiany koniunktury dziêki oparciu na wiedzy i kapitale ludzkim. Perspektywy zaspokajania zagranicznego popytu na wyspecjalizowane us³ugi, zmniejszenia poziomu bezrobocia strukturalnego,
budowy lokalnych kompetencji i w efekcie d³ugookresowego rozwoju gospodarczego
sprawi³y, ¿e zagadnienie offshoringu jest istotnym elementem polityki gospodarczej ka¿dej rozwijaj¹cej siê i otwartej na wymianê miêdzynarodow¹ gospodarki na wiecie.
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W 1995 roku felietonistka magazynu Economist, Frances Cairncross, w g³onym
artykule przepowiedzia³a mieræ odleg³oci (the death of distance), któr¹ mia³y wywo³aæ nowe technologie informatyczne i telekomunikacyjne, tworz¹ce nowe przemys³y,
w sposób analogiczny do historycznych skutków odkrycia elektrycznoci [Cairncross,
1995]. Bran¿a us³ug offshoringowych narodzi³a siê w³anie dziêki poprawie jakoci i spadkowi kosztu komunikacji, powi¹zanych z rozwojem globalnego systemu komunikacji, sieci internet i nowych standardów w telefonii umo¿liwiaj¹cych przeniesienie dzia³añ outsorcingowych do innych obszarów geograficznych, czêsto w odleg³ych strefach czasowych.
Mo¿liwoci utrzymywania ci¹g³ego kontaktu oraz wykorzystywania wspó³dzielonych systemów informatycznych niweluj¹ bariery migracji nawet najbardziej z³o¿onych zadañ do
krajów o ni¿szych kosztach pracy. Dowiadczenia ostatnich lat pokazuj¹ praktyczny brak
ograniczeñ zakresu offshoringu  delokalizacji podlegaj¹ równie¿ dzia³ania, które maj¹
bezporedni wp³yw na wizerunek firmy w kontaktach z klientami. Firmy British Airways,
Prudential i British Telecom przenios³y znacz¹c¹ czêæ procesów obs³ugi klienta do dedykowanych orodków w Indiach, a szkolenie zatrudnionych w nich pracowników obejmowa³o, miêdzy innymi, doskonalenie ich akcentu w jêzyku angielskim tak, by upodobni³ siê
do wymowy brytyjskiej. Najbardziej obiecuj¹ce dla firm offshoringowych s¹ jednak projekty oparte na specjalistycznej wiedzy, np. rozwój i testowanie oprogramowania lub merytoryczna analiza dokumentów  ich powodzenie nie zale¿y od subiektywnych wra¿eñ klienta czy umiejêtnoci p³ynnego porozumiewania siê, a raczej od kompetencji i umiejêtnoci
kreatywnego rozwi¹zywania problemów. Ten rodzaj dzia³alnoci offshore opiera siê nie
tylko na relatywnie ni¿szych kosztach pracy, ale tworzy te¿ istotn¹ wartoæ dodan¹.
Istniej¹ dwa konkurencyjne modele dzia³alnoci offshoringowej:
c
oferowanie us³ug outsourcingowych (zw³aszcza w obszarze Business Process Outsourcing) zagranicznym firmom-klientom
c
tworzenie w ramach struktur korporacyjnych jednostek wiadcz¹cych us³ugi
na rzecz miêdzynarodowych oddzia³ów i centrali.
Pierwszy model opiera siê na zamyle strategicznym i rozwoju firm lokalnych, aktywnie zdobywaj¹cych zagranicznych klientów, drugi  na inwestycjach zagranicznych
miêdzynarodowych korporacji. Samodzielny rozwój lokalnych firm us³ugowych oferuje
znacz¹ce korzyci dla samych firm i ca³ej gospodarki w d³ugim okresie, jednak wymaga
odpowiednich zasobów materialnych, kapita³u intelektualnego i sieci kontaktów handlowych, pozwalaj¹cych na zdobycie zagranicznych klientów. Dowiadczenia gospodarek
krajów europejskich, w tym Irlandii, koncentrowa³y siê na przyci¹ganiu inwestycji i tworzeniu lokalnych orodków us³ugowych przez globalne przedsiêbiorstwa, podczas gdy
kraje azjatyckie, zw³aszcza Indie, z powodzeniem stosuj¹ równolegle oba modele, buduj¹c si³ê lokalnych firm-dostawców us³ug offshoringowych.
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wiadomoæ istnienia offshoringu sk³ania mened¿erów do nowego spojrzenia na projektowanie organizacyjne, postrzegaj¹cego organizacjê jako zestaw komponentów, operacji i procesów gospodarczych, które mog¹ pochodziæ z ró¿nych róde³, byæ konfigurowane na wiele sposobów i wzajemnie siê zastêpowaæ [Veryard, 2000, s. 26). Firmy
offshoringowe to w³anie dostawcy owych komponentów, dbaj¹cy o ³atwoæ ich przy³¹czania do procesów organizacyjnych swoich klientów oraz o elastycznoæ aran¿acji
i optymalizacjê kosztów przez wykorzystywanie podobnych zasobów przy wspó³pracy
z wieloma klientami.
Offshoring nie musi oznaczaæ jedynie outsourcingu  drugi z wymienionych modeli
opiera siê na aktywnoci miêdzynarodowych korporacji, tworz¹cych zagraniczne centra
us³ug, dzia³aj¹ce na rzecz centrali i innych oddzia³ów firmy-matki. Takie inwestycje zagraniczne s¹ istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego  jednak zmiany lokalizacji
dzia³añ s¹ uzale¿nione od aktualnej polityki firmy, która jednoczenie zajmuje siln¹ pozycjê przetargow¹ w relacjach z instytucjami rz¹dowymi (przyk³adowo, amerykañskie i europejskie firmy informatyczne, utrzymuj¹ce w Polsce lokalne centra us³ug, potrafi³y wywrzeæ w 2004 roku istotny wp³yw na decyzje polskiej delegacji w debacie na forum Unii
Europejskiej nad dyrektyw¹ o stosowaniu patentów informatycznych).
Badania wskazuj¹ na ograniczone stosowanie offshoringu przez przedsiêbiorstwa europejskie. Z wyj¹tkiem Wielkiej Brytanii, najwiêksze gospodarki Europy  Niemcy, Francja i W³ochy  wstrzymuj¹ procesy delokalizacji, wydaj¹c rocznie na us³ugi offshoringowe
wielokrotnie mniej ni¿ firmy brytyjskie czy amerykañskie [Parker, 2004, s. 45). Obawy
przedsiêbiorstw niemieckich czy francuskich przed aktywn¹ delokalizacj¹ wi¹¿¹ siê
z dominuj¹cym w dyskursie politycznym motywem eksportu miejsc pracy, który zwiêkszaæ mia³by ju¿ obecnie wysoki poziom bezrobocia w omawianych krajach. Strach przed
offshoringiem jest potêgowany dzia³aniami lobbingowymi pracowniczych organizacji
zwi¹zkowych, stanowi¹c jednoczenie element programów politycznych zarówno partii
rz¹dowych, jak i opozycyjnych, niekoniecznie odwo³uj¹cych siê do rzetelnej ekonomicznej argumentacji (w dyskusji przemilczane s¹ oczywiste korzyci  przyk³adowo, delokalizacja pozwala na ograniczenie kosztów, a przez to szybszy rozwój firm i poprawê funkcjonowania ca³ej gospodarki w d³u¿szym okresie, podczas gdy sztuczne utrzymywanie barier
przep³ywu us³ug i pracowników w globalizuj¹cych siê gospodarkach oznacza zaburzenia
równowagi, wp³ywaj¹ce negatywnie na inne zmienne ekonomiczne).
Interesuj¹c¹ tendencj¹ jest równie¿ insourcing  przeciwieñstwo outsourcingu, ponowna integracja okrelonych, wczeniej wyodrêbnionych procesów z pozosta³ymi dzia³aniami firmy, optymalizacja ich kosztów i samodzielne zarz¹dzanie produktywnoci¹.
W 2004 roku bank inwestycyjny JPMorgan Chase wycofa³ siê z wieloletniego kontraktu
o wartoci 5 miliardów dolarów z firm¹ IBM na zarz¹dzanie infrastruktur¹ informatyczn¹
jednego z najwiêkszych tego typu projektów w historii [Kawamoto, 2004), przejmuj¹c
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samodzieln¹ kontrolê nad tymi dzia³aniami i ponad czterema tysi¹cami pracowników
dzia³u informatyki. Stosowanie outsourcingu nie jest ju¿ dzi postrzegane jako imperatyw
 analiza kosztów transakcyjnych sugeruje adekwatnoæ outsourcingu lub insourcingu
w zale¿noci od mo¿liwego do uzyskania poziomu redukcji kosztów. Skala korzyci zale¿eæ bêdzie, miêdzy innymi, od wewnêtrznych kompetencji zwi¹zanych z zarz¹dzaniem
operacjami  firmy, wiadome ich braku, podejm¹ decyzjê o korzystaniu ze wsparcia zewnêtrznych dostawców, a pracoch³onne dzia³ania o niskiej wartoci dodanej konsekwentnie przenoszone s¹ w ramach offshoringu do lokalizacji o ni¿szych kosztach, zarówno przy
wykorzystaniu outsourcingu (model 1 offshoringu), jak i wewn¹trz organizacji (model 2).
Uwarunkowania wiadczenia us³ug na odleg³oæ
Konkurencyjnoæ krajów jest wspó³czenie interpretowana raczej jako wynik ich innowacyjnoci ni¿ tylko dostêpnoci fizycznych lub finansowych zasobów [Porter, 1990, s. 546]
 w³anie wiedza i innowacje by³y ród³em dynamicznego rozwoju gospodarek azjatyckich w ostatnich latach. Te same czynniki stanowi¹ równie¿ imperatyw polityk naukowo-technologicznych Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Japonii. Relatywnie
ni¿sze koszty pracy nie s¹ obecnie wystarczaj¹cym uzasadnieniem przeniesienia dzia³alnoci do innego kraju  firmy offshoringowe, podobnie jak ca³e gospodarki, szukaj¹ wiêc
dodatkowych przewag konkurencyjnych. Oparcie dzia³añ organizacji us³ugowych na
czynniku ludzkim i wiedzy pozwala na szybkie uruchomienie dzia³alnoci przy ni¿szych
nak³adach inwestycyjnych w porównaniu z przedsiêbiorstwami produkcyjnymi.
Wspó³praca z zagranicznymi odbiorcami us³ug stwarza dodatkowy wymóg utrzymywania bliskich relacji z fizycznie i kulturowo oddalonymi klientami. Firmy offshoringowe
wykorzystuj¹ instytucjê ³¹czników z otoczeniem (boundary spanning individuals)  pracowników wnosz¹cych do organizacji istotn¹ wiedzê z otoczenia, umo¿liwiaj¹cych przep³ywy informacyjne i stymuluj¹cych innowacyjnoæ (Tushman, 1977). £¹cznicy z otoczeniem to zwykle pracownicy utrzymuj¹cy regularne kontakty z klientem (sprzeda¿, serwis)
oraz prowadz¹cy badania rynku lub technologii (badania i rozwój, marketing). Firmy
zatrudniaj¹ cudzoziemców na stanowiskach handlowych i zarz¹dzania projektami, wykorzystuj¹c ich bliskoæ kulturow¹ i umiejêtnoæ dog³êbnego zrozumienia potrzeb klientów.
Marketing i zarz¹dzanie relacjami z zagranicznymi odbiorcami us³ug s¹ kluczowymi
czynnikami sukcesu firm offshoringowych  bez umiejêtnoci sprzeda¿y pierwszych projektów, utrzymania klientów i stopniowego zwiêkszania skali dzia³añ nie mia³yby one mo¿liwoci generowania przychodów. Literatura dotycz¹ca miêdzynarodowego marketingu
us³ug wskazuje na bariery, tworzone przez ich nienamacalny (intangible) charakter, oraz
potrzebê bliskoci odbiorcy [Clark, Rajaratnam, Smith, 1996], przynajmniej w procesach
sprzeda¿y. Jak poka¿e przyk³ad indyjskich liderów informatycznego offshoringu, lokalne
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kompetencje sprzeda¿owe nawet najzdolniejszych pracowników okazywa³y siê niewystarczaj¹ce, a firmy ucieka³y siê do zatrudniania cudzoziemców, otwierania biur sprzeda¿y, a póniej tak¿e centrów us³ug w bezporedniej bliskoci najwiêkszych klientów i rynków docelowych. Wraz ze wzrostem zatrudnienia w kraju klienta, mala³a przewaga kosztowa zwi¹zana z dzia³aniami offshore  umacnia³y siê jednak d³ugotrwa³e wiêzi i zaufanie
w relacjach z klientami. Firmy indyjskie przesz³y w ten sposób ewolucjê od lokalnych podwykonawców zagranicznych firm po aktywnych graczy na rynkach miêdzynarodowych,
rozwijaj¹c w³asn¹ sieæ zagranicznych biur marketingu i sprzeda¿y, a nawet inwestuj¹c
w amerykañskie i europejskie firmy informatyczne, które poredniczy³y póniej w procesach dostarczania us³ug, niweluj¹c ró¿nice kulturowe i ³agodz¹c ewentualne obawy
klientów.
Umiêdzynarodowienie jest powa¿nym wyzwaniem w zarz¹dzaniu ludmi i ich rozwojem  dostarczanie us³ug na odleg³oæ dla zagranicznych klientów wymaga kompetencji
komunikacyjnych (znajomoci jêzyków obcych, ale te¿ np. zrozumienia kontekstu kulturowego klienta) i technicznych (w tym sprawnego wykorzystywania technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, porednicz¹cych miêdzy pracownikami dostawcy us³ug
i klienta). Podobn¹ z³o¿onoci¹ charakteryzuj¹ siê równie¿ niezbêdne procesy koordynacji, obejmuj¹cej uzgadnianie dzia³añ realizowanych we w³asnych biurach, jak te¿ zagranicznej siedzibie klienta, w ró¿nych szerokociach geograficznych, strefach czasowych
i otoczeniach kulturowych. Interesuj¹cym przyk³adem wyzwañ delokalizacji s¹ dowiadczenia amerykañskiej firmy komputerowej Dell: w 2003 r. podjê³a ona decyzjê o rezygnacji z telefonicznej obs³ugi technicznej klientów korporacyjnych z amerykañskiego rynku
przez pracowników indyjskiego oddzia³u ze wzglêdu na powa¿ne problemy w komunikacji miêdzykulturowej [Frauenheim, 2003], jednak po d³ugotrwa³ych, intensywnych szkoleniach pracowników, uda³o siê jej zagwarantowaæ odpowiedni poziom us³ug i przekonaæ
w³asnych klientów o korzyciach z takiego modelu wsparcia technicznego, a w marcu
2005 r. otworzy³a nawet dodatkowe centrum obs³ugi w Indiach [Spooner, 2005]. Istotnym wyzwaniem jest wiêc tak¿e doskonalenie wewnêtrznych procesów i operacji, pozwalaj¹ce zarówno utrzymywaæ koszty na niskim poziomie, jak i gwarantowaæ wysoki poziom
dostarczanych us³ug, odpowiadaj¹cy najbardziej wymagaj¹cym klientom.
Koniecznoæ wykorzystywania odpowiedniej infrastruktury informatyczno-telekomunikacyjnej jest oczywista dla firm offshoringowych, zwykle posiadaj¹cych stosowne
kompetencje techniczne i korzystaj¹cych z zaawansowanych rozwi¹zañ. Niezbêdna infrastruktura obejmuje tak¿e inne elementy, wp³ywaj¹ce porednio na standard wiadczenia us³ug  przyk³adowo, komfort pracy jest postrzegany jako zwi¹zany z jej wynikami
i atrakcyjnoci¹ firmy na rynku pracy. Wiod¹ce indyjskie firmy offshoringowe buduj¹ dla
swoich pracowników komfortowe biura, pomieszczenia do medytacji, przedszkola, ogrody, a nawet budynki jadalne, oferuj¹ce wybór ró¿norodnych kuchni. Wygoda i nowocze-
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snoæ czyni¹ z siedzib tych firm ulubione miejsca spêdzania wolnego czasu  nienagannie
czyste kampusy najwiêkszych firm w Bangalore oferuj¹ pracownikom i ich rodzinom
wiêcej atrakcji ni¿ miasto poza ich murami. Infrastruktura to równie¿ drogi, transport
powietrzny, niezawodnoæ poczty, brak przerw w dostawach energii elektrycznej i wody.
Te zagadnienia by³y istotnymi przeszkodami w rozwoju omawianych indyjskich przedsiêbiorstw, które musia³y stymulowaæ rozwój albo ponosiæ nak³ady na samodzielne zapewnianie odpowiednich rozwi¹zañ  dopiero w drugiej po³owie lat 90. lokalna administracja
rz¹dowa zaanga¿owa³a siê aktywnie w rozbudowê infrastruktury dla potrzeb dynamicznie rozwijaj¹cej siê bran¿y us³ugowej.
Dzia³ania offshore wi¹¿¹ siê wreszcie z ryzykiem gospodarczym, znacznie wy¿szym ni¿
w wypadku operacji lokalnych  jego szacunki musz¹ uwzglêdniaæ czynniki ekonomiczne
(m.in. miêdzynarodowe poziomy p³ac, kursy walutowe, koszty komunikacji), polityczne
i strategiczne (dostêpnoæ wykwalifikowanych pracowników, utrzymanie ich w firmie,
dostosowywanie oferty us³ugowej do oczekiwañ klientów, nowych regulacji prawnych
i technologii). Umowy dostarczania us³ug s¹ wyceniane wed³ug kryteriów zdefiniowanych
w kontrakcie podpisanym przed rozpoczêciem wspó³pracy z klientem  brak dowiadczeñ w kalkulacji kosztów projektu lub celowe zaoferowanie zani¿onych cen dla zdobycia
zlecenia mog¹ mieæ tragiczne skutki finansowe wobec d³ugotrwa³ego charakteru umów
i wysokich kosztów wyjcia, tzw. przekleñstwo zwyciêzcy w projektach outsourcingowych
 [Kern, Willcocks, Heck, 2002]. Umiejêtnoæ zarz¹dzania ryzykiem to kolejny obszar,
który powinien byæ doskonalony w ramach programu rozwoju kompetencji kluczowych
pracowników.
Wyniki badañ  przyk³ad indyjskich firm informatycznych
Indyjski przemys³ informatyczny jest interesuj¹cym przyk³adem wykorzystania szans oferowanych przez rozwój us³ug offshoringowych. Lokalne firmyproducenci oprogramowania dynamicznie zwiêksza³y na przestrzeni lat 90. skalê swojej dzia³alnoci, co doprowadzi³o do tego, ¿e obecnie Indie s¹ najczêciej wybieran¹ przez zleceniodawców lokalizacj¹
dla us³ug informatycznych, a indyjskie firmy s¹ powa¿nymi konkurentami najwiêkszych
miêdzynarodowych dostawców. Zgodnie z szacunkami analityków banku inwestycyjnego
Morgan Stanley, indyjskie firmy us³ug informatycznych zatrudnia³y w 2003 roku 99 098
pracowników, co stanowi³o prawie 18% globalnego zatrudnienia w tej bran¿y [Gerhardy,
Mahon, 2004, s. 30].
Niniejszy artyku³ koncentruje siê na uwarunkowaniach zarz¹dzania firm¹ us³ug offshoringowych, zw³aszcza na rozwoju zasobów ludzkich  celowe wydaje siê wiêc odwo³anie do konkretnego przyk³adu dynamicznie rozwijaj¹cej siê organizacji. Praktycznie
wszystkie firmy informatyczne w Indiach czerpi¹ g³ówne przychody z eksportu us³ug,
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jednak wiêkszoæ z nich to organizacje ma³e lub redniej wielkoci  tylko kilka przedsiêbiorstw osi¹gnê³o rozmiary porównywalne z miêdzynarodowymi firmami us³ugowymi. Liderzy rynku: Tata Consulting Services, Wipro Technologies, Infosys Technologies i Satyam Computers, to firmy wielokrotnie wiêksze od najwiêkszych polskich firm informatycznych, z powodzeniem konkuruj¹ce obecnie z globalnymi gigantami, takimi jak: IBM,
EDS czy Fujitsu. Chocia¿ indyjscy liderzy offshoringu rejestruj¹ o wiele ni¿sze przychody
ni¿ ich miêdzynarodowi konkurenci w przeliczeniu na pracownika (tab. 1), zyskownoæ
pojedynczych pracowników jest porównywalna dziêki korzystnym relacjom kosztów pracy i doskonaleniu procesów dostarczania us³ug.

Przychody
2003-2004 (.000 $)

% przychodów
z us³ug inf.

Zyskownoæ

Liczba
pracowników

Przychód
na pracownika
(.000 $)

Zysk
na pracownika
(.000 $)

IBM

96 293 000 7,6%

47,9%

8,7%

329 001

292,68

25,62

EDS

21 476 000 3,4%

89,9%

-7,9%

132 000

162,70

-12,86

Fujitsu

44 970 642 2,8%

43,9%

1,0%

156 169

287,96

3,00

Tata
Consulting
Services

1 641 182

0,25%

92,3%

22,6%

29 000

56,59

12,81

Wipro
Technologies

1 355 115

0,20%

90,7%

17,5%

28 502

47,54

8,34

Infosys
Technologies

1 096 979

0,17%

97,2%

26,1%

25 634

42,79

11,18

Satyam
Computers

604 441

0,10%

96,9%

21,2%

14 032

43,08

9,13

Udzia³
w rynku us³ug inf.
2004

Firma

Tabela 1. Poziom zatrudnienia i wyniki finansowe najwiêkszych globalnych firm
us³ug informatycznych

ród³o: raporty roczne firm; o wielkoci rynku i udzia³ach: Gartner (2005); 1$=106 ¥=43.4 Rps

Najczêciej opisywanym przyk³adem modelowej organizacji offshoringowej jest Infosys Technologies  firma za³o¿ona w roku 1981 (z kapita³em pocz¹tkowym w wysokoci
250 dolarów), od pocz¹tku koncentrowa³a siê na us³ugach informatycznych. Polityka
zarz¹dzania ludmi w Infosysie by³a przez wiele lat tworzona przez charyzmatyczn¹
Hemê Ravichandar, jedn¹ z najbardziej znanych postaci indyjskiej gospodarki. Ravichandar pracowa³a dla firmy od 1992 roku jako kierownik jednego z lokalnych orodków roz-
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woju oprogramowania, szybko awansuj¹c do roli cz³onka zarz¹du. Infosys jest wyj¹tkowym przyk³adem firmy, w której polityka w obszarze zl sta³a siê wyznacznikiem strategii
ca³ej firmy  równoleg³y sukces w rozwoju zasobów ludzkich i samego biznesu wynika³
z po³¹czenia kompetencji informatycznych (w tym doskona³ego zrozumienia specyfiki
pracy programistów i konsultantów technicznych) i mened¿erskich (nacisku na rolê kapita³u intelektualnego). Infosys jest interesuj¹cy dla badaczy tak¿e ze wzglêdu na wyj¹tkow¹ przejrzystoæ dzia³ania  publiczne dokumenty firmy ujawniaj¹ nie tylko informacje
finansowe, ale te¿ szczegó³owe dane i wskaniki dotycz¹ce kapita³u intelektualnego
(tab. 2), zasobów ludzkich, czy specyfiki prowadzonych projektów. Podobnych danych
nie sposób znaleæ w raportach zagranicznych firm us³ugowych  g³ównie dlatego,
¿e zwykle prezentuj¹ one niezbyt interesuj¹cy obraz tych organizacji. Ta pozytywna autoprezentacja Infosysa pozwala jednoczenie zrozumieæ ród³a sukcesu firmy us³ug offshoringowych, mo¿e te¿ stanowiæ cenny punkt odniesienia w procesie kszta³towania strategii
zarz¹dzania zasobami ludzkimi polskich firm us³ugowych.
Nadrabiaj¹c zaleg³oci w stosunku do zaawansowanych technologicznie amerykañskich firm informatycznych, Infosys konsekwentnie inwestowa³ w rozwój zasobów wiedzy. Wydatki na dzia³alnoæ badawczo-rozwojow¹ utrzymywa³y siê przez kolejne lata
na relatywnie wysokim poziomie  warto w tym kontekcie zauwa¿yæ, ¿e wiele polskich
firm oferuj¹cych us³ugi rezygnuje ca³kowicie z inwestycji w badania i rozwój (B&R), ignoruj¹c koniecznoæ budowy kompetencji pracowników i wypracowania w³asnych rozwi¹zañ lub metod, w przysz³oci u³atwiaj¹cych realizacjê projektów dla klientów. Infosys
utrzymywa³ dodatkowo odrêbne bud¿ety (tab. 2) na zakup ksi¹¿ek, periodyków i oprogramowania wspieraj¹cego proces dostarczania us³ug, finansowanie udzia³u pracowników w seminariach oraz ich cz³onkostwa w organizacjach zawodowych. Dynamiczny rozwój bran¿y informatycznej wymaga ci¹g³ej aktualizacji wiedzy o nowych technologiach
i metodach ich wykorzystania, a dostêp do najnowszej literatury i wymiana dowiadczeñ
z innymi praktykami s¹ jej cennymi ród³ami.
Tabela 2. Wskaniki kapita³u intelektualnego Infosys Technologies

199899 199900 200001 200102 2002-03 200304
Wydatki na B&R
(00.000 Rps)

981

823

1711

1486

1444

4454

Wydatki na B&R jako %
przychodów

1,91%

0,89%

0,87%

0,57%

0,40%

0,94%

Wydatki na ksi¹¿ki
i specjalistyczne magazyny
(00.000 Rps)

77

77

169

114

142

151
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199899 199900 200001 200102 2002-03 200304
Wydatki na cz³onkostwo
w organizacjach zawodowych
i udzia³ w seminariach
(00.000 Rps)

b.d.

b.d.

217

220

355

357

Koszt oprogramowania
do u¿ytku wewnêtrznego
i dostarczania us³ug
(00.000 Rps)

1665

1938

3756

4361

6774

8088

Liczba pracowników

3766

5389

9831

10 738

15 356

25 634

% pracowników wiadcz¹cych
us³ugi dla klientów
zewnêtrznych

75,78%

79,64%

77,72%

87,59%

91,18%

93,06%

redni wiek pracowników

26,14

26,14

25,67

26,60

26,60

26,00

rednie wykszta³cenie
pracownika
(1  podstawowe, 2  rednie,
3  wy¿sze)

2,85

2,88

2,92

2,92

2,93

2,89

Koszt pracowników
(00.000 Rps)

16 506

33 456

71 778

111 787 167 712 245 096

redni koszt pracownika
(00.000 Rps)

4,38

6,21

7,30

10,41

10,92

9,56

ród³o: raporty roczne firmy Infosys Technologies

W latach 19972004 liczba pracowników Infosysa zwiêkszy³a siê prawie dziesiêciokrotnie  jednoczenie redni wiek utrzymywa³ siê na zbli¿onym poziomie oko³o 26 lat.
To sugeruje krótki okres retencji m³odych pracowników  wielu z nich odchodzi z firmy,
zak³adaj¹c w³asne przedsiêbiorstwa lub obejmuj¹c wy¿sze stanowiska w mniejszych, bardziej wyspecjalizowanych firmach. M³ody wiek pracowników jest nietypowy dla firm
bran¿y informatycznej  Infosys wspó³pracuje z uczelniami indyjskimi, rekrutuj¹c najlepszych absolwentów. Nowo przyjêci pracownicy przechodz¹ czternastoipó³tygodniowy
cykl standardowych szkoleñ, zapoznaj¹cych z metodyk¹ pracy w firmie oraz kszta³tuj¹cych kompetencje spo³eczne, a w kolejnych latach pracy uczestnicz¹ w bardziej zaawansowanych szkoleniach [Ravichandar, 2001, s. 2). Wobec dynamicznego wzrostu firmy
i jednoczesnej silnej konkurencji ze strony innych indyjskich pracodawców, Infosys
k³adzie nacisk na rekrutacjê i rozwój m³odych, niedowiadczonych pracowników (stosuj¹c jednoczenie ostre kryteria selekcji: pozytywn¹ ocenê w procesie rekrutacji uzyskuje
jedynie ok. 1% kandydatów)  mimo oczywistego ryzyka, zwi¹zanego z brakiem dowiadczenia wiêkszoci pracowników uczestnicz¹cych w du¿ych projektach, jest to sposób
na utrzymywanie niskich kosztów pracy, co jest szczególnie istotne przy wykonywaniu
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pracoch³onnych, lecz ma³o innowacyjnych dzia³añ (np. testowanie oprogramowania).
W przeciwieñstwie do Infosysa, wiêkszoæ orodków us³ug zatrudnia pracowników bardzo m³odych, czêsto jeszcze studentów, zak³adaj¹c ich wysok¹ rotacjê i unikaj¹c inwestycji w d³ugie programy szkoleniowe  jednak wykonywana przez nich praca zwykle nie jest
oparta na wiedzy, a ogranicza siê do standardowych czynnoci w biurach obs³ugi telefonicznej lub przy przetwarzaniu danych, co kontrastuje z ryzykown¹ strategi¹ Infosysa
i jego rodzimych konkurentów.
Na przestrzeni kilku lat, redni roczny koszt zatrudnienia pracownika wzrós³ trzykrotnie  odpowiada to ogólnej tendencji na rynku pracy dla profesjonalistów w Indiach,
które stopniowo trac¹ zalety lokalizacji offshore o niskich kosztach pracy. Chocia¿ poziom
p³ac jest nadal ni¿szy ni¿ w krajach odbiorców us³ug offshoringowych  w 2001 roku,
stawki godzinowe za zaawansowane us³ugi informatyczne by³y w Indiach o 4060% ni¿sze ni¿ w Stanach Zjednoczonych [Amoribieta, Bhaumik 2001, s. 131]  ró¿nice stopniowo siê zmniejszaj¹. rednia stawka za proste i zaawansowane us³ugi informatyczne indyjskich firm offshoringowych utrzymuje siê nadal na poziomie oko³o 25 dolarów za godzinê,
w porównaniu ze redni¹ stawk¹ 111 dolarów pobieran¹ za analogiczne us³ugi w krajach
zachodnich (Gerhardy, Mahon, 2004, s. 30). Firmy takie jak Infosys poszukuj¹ dodatkowych róde³ przewagi konkurencyjnej, w tym innowacji (powi¹zanej z budow¹ kompetencji i zasobów wiedzy) i doskonalenia procesów (pozwalaj¹cego zredukowaæ koszty
i pracoch³onnoæ), upodobniaj¹c siê do amerykañskich i europejskich dostawców us³ug
informatycznych.
Tabela 3. Wskaniki sprzeda¿y i procesów dostarczania us³ug firmy Infosys
Technologies

199899 199900 200001 200102 200203 200304
% przychodów onsite

41,30%

48,50%

51,50%

50,80%

54,70%

53,00%

% przychodów offshore

59,70%

51,50%

48,50%

49,20%

45,30%

47,00%

% czasu realizacji projektów
onsite

25,00%

32,50%

34,00%

30,70%

33,70%

31,60%

% czasu realizacji projektów
offshore

75,00%

67,50%

66,00%

69,30%

66,30%

68,40%

Iloraz produktywnoci pracy
offshore/onsite

2,07

1,96

2,06

2,33

2,38

2,44

Liczba pracowników-posiadaczy wiz USA

425

963

1382

2027

b.d.

b.d.

Liczba biur marketingowo-sprzeda¿owych

17

20

25

28

30

31
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199899 199900 200001 200102 200203 200304
Liczba pracowników
marketingu i sprzeda¿y poza
granicami Indii

29

48

84

143

280

275

Liczba zagranicznych biur
bliskoci klienta
(customer proximity)

0

3

8

8

10

14

ród³o: raporty roczne firmy Infosys Technologies

Utrzymywanie bliskich relacji z klientem by³o kluczem do rozwoju dzia³alnoci Infosysa  w latach 90. firma opiera³a sprzeda¿ g³ównie na sieci kontaktów i rekomendacji
swoich klientów. W 2000 roku rozpoczê³a aktywne dzia³ania promocyjne. Kontakty
z zagranicznymi klientami by³y prowadzone za porednictwem lokalnych biur marketingowo-sprzeda¿owych, których liczba i zatrudnienie dynamicznie zwiêksza³y siê przez
kolejne lata (tab. 3).
Bliskoæ okaza³a siê niezbêdna równie¿ w procesach dostarczania us³ug, nie tylko ich
sprzeda¿y  w projektach outsourcingowych, koniecznoæ czêstych interakcji z klientem
jest istotnym ród³em ryzyka [Amoribieta, Bhaumik, 2001, s. 134]. Statystyki dotycz¹ce
czasu pracy w miejscu odbioru us³ug  siedzibie organizacji klienta (onsite) i w indyjskich
biurach firmy (offshore)  pokazuj¹, ¿e projekty nie mog¹ obejæ siê bez bezporedniej
obecnoci w kraju klienta. Chocia¿ zdalnie prowadzone dzia³ania offshore s¹ ponad dwukrotnie bardziej produktywne ni¿ praca w biurach klienta, prawie jedna trzecia czasu
realizacji projektów by³a spêdzana przez pracowników Infosysa onsite, co pokazuje jednoczenie trudnoci zwi¹zane z eksportem zaawansowanych us³ug. Dla usprawnienia
zarz¹dzania projektami realizowanymi dla najwiêkszych klientów, Infosys otwiera³ centra bliskoci klienta (customer proximity centers), lokalne biura w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, których pracownicy uczestniczyli w realizacji projektów, odgrywaj¹c rolê ³¹czników pomiêdzy offshoringowym centrum us³ug a ich odbiorc¹,
tym samym zmniejszaj¹c zapotrzebowanie na zagraniczne podró¿e indyjskich pracowników. Wchodz¹c na rynek japoñski, Infosys zaanga¿owa³ siê w przedsiêwziêcie joint-venture JASDIC Park Company z kilkoma wiod¹cymi japoñskimi firmami nowych technologii, zarz¹dzane przez by³ego dyrektora firmy McKinsey, Kennichi Ohmae  JASDIC jako
firma japoñska by³ najlepiej przygotowany do odgrywania roli kana³u sprzeda¿y i dostarczania us³ug offshoringowych do lokalnych klientów.
Model zarz¹dzania zespo³em projektowym, równowa¿¹cy offshoringow¹ pracê na odleg³oæ i lokalne dzia³ania koordynuj¹ce w kraju klienta, jest unikalnym rozwi¹zaniem, zastosowanym po raz pierwszy przez indyjskie firmy informatyczne [Rajkumar, Mani, 2001,
s. 65], a obecnie stosowanym tak¿e przez najwiêksze zachodnie organizacje, otwieraj¹ce
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zagraniczne centra us³ug. Rozwój Infosysa ilustruje proces stopniowego przechodzenia
od roli organizacji-podwykonawcy, dzia³aj¹cej na zlecenie innych firm, do miêdzynarodowej firmy informatycznej, która jest w stanie samodzielnie zdobywaæ i obs³ugiwaæ najwiêkszych klientów zagranicznych, konkuruj¹c o ich kontrakty z liderami bran¿y, którzy czêsto s¹ jednoczenie jej klientami w innych obszarach.
Wnioski  perspektywy polskich przedsiêbiorstw
Przyk³ad indyjskich firm informatycznych ilustruje model rozwoju lokalnych organizacji
offshoringowych jako uzupe³nienie dla orodków us³ug uruchamianych w wyniku zagranicznych inwestycji miêdzynarodowych korporacji  scenariusz, o którym zapominaj¹
politycy i firmy, milcz¹co zak³adaj¹c niezdolnoæ polskich przedsiêbiorstw do samodzielnego rozwoju. Prawdziwoci tego za³o¿enia przecz¹ zarówno miêdzynarodowe sukcesy
niektórych polskich firm, przyk³adowo krakowskiej firmy informatycznej Comarch, jak
i dowiadczenia firm krajów azjatyckich, prowadz¹cych dzia³alnoæ us³ugow¹ dla zagranicznych klientów w latach 90. w znacznie gorszych warunkach gospodarczych. Dokumenty Ministerstwa Gospodarki i Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
jak równie¿ zlecane przez rz¹d analizy [por. McKinsey, 2003] sygnalizuj¹ wy³¹cznie koniecznoæ przyci¹gania inwestycji zagranicznych jako sposób na tworzenie lokalnych
orodków us³ug  ród³a sukcesu w dzia³alnoci offshoringowej mog¹ jednak tkwiæ równie¿ w strategiach polskich przedsiêbiorstw, korzystaj¹cych z najlepszych praktyk porównywalnych firm i buduj¹cych w³asn¹ si³ê na rynkach miêdzynarodowych.
Offshoring jest obecnie wa¿nym tematem debat ekonomicznych i sporów politycznych. Niedawny raport firmy doradczej A.T. Kearney [2004] wskaza³ na istotny potencja³
Polski w regionie (tab. 4), podkrelaj¹c jednak wy¿sz¹ atrakcyjnoæ licznych lokalizacji
azjatyckich i latynoamerykañskich dla najwiêkszych zachodnich klientów offshoringu. Badania offshoringu w Europie demonstruj¹ jego ograniczone wykorzystywanie przez organizacje francuskie i niemieckie [Parker, 2004, s. 45], które mog³yby byæ, ze wzglêdu na
bliskoæ geograficzn¹ i kulturow¹, interesuj¹cymi klientami polskich orodków us³ug.
Niechêæ do delokalizacji mo¿e jednak ulec zmianie wobec obni¿ania siê konkurencyjnoci firm obu wymienionych krajów, oferuj¹c w przysz³oci potê¿n¹ lukê poda¿ow¹ na europejskim rynku offshoringu, która mog³aby byæ wype³niona miêdzy innymi przez ofertê
polskich dostawców.
W tabeli 4 porównano istotne wskaniki ekonomiczne, spo³eczne i technologiczne
dla kilku krajów azjatyckich i rodkowoeuropejskich, uwydatniaj¹c potencjalne przewagi
konkurencyjne Polski (m.in. za spraw¹ znacz¹cej liczby studentów, przekraczaj¹cej
ich sumaryczn¹ liczbê w pozosta³ych krajach regionu), jak równie¿ jej s³aboci (w tym
nisk¹ konkurencyjnoæ gospodarki, odbijaj¹c¹ siê na warunkach prowadzenia dzia³alnoci i wspó³pracy z polskimi firmami).
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Tabela 4. Konkurencyjnoæ wybranych gospodarek z punktu widzenia dzia³añ offshoringowych

Chiny

Malezja

Czechy

S³owacja

Wêgry

Polska

Irlandia

Liczba mieszkañców (mln)

1065,07

1298,84

23,52

10,24

5,42

10,03

38,62

3,97

PKB per capita (2003)

$2900

$5000

$9000

$15 700

$13 300

$13 900

$11 100

$29 600

Eksport (2003)

$57,2 mld

$436,1 mld

$98,4 mld

$46,7 mld

$21,2 mld

$42,0 mld

$57,6 mld

$98,3 mld

Udzia³ high-tech
w eksporcie (2002)

5,0%

23%

58%

14,8%

5,5%

30,0%

7,0%

57,9%

Zagraniczne inwestycje
bezporednie jako % PKB
(2002)

0,6%

3,9%

3,4%

13,4%

16,9%

1,3%

2,2%

20,3%

55
Pozycja
w rankingu konkurencyjnoci
(2004)

46

31

40

43

39

60

30

Indeks kosztów utrzymania
w stolicy kraju (2004)

64,7

101,1

67,7

83,3

83,9

84,5

75,4

96,9

rednia roczna pensja
brutto junior professionals
(2002)

$5688

$9854

$10 004

$10 328

b.d.

$9685

$13 427

$36 435

rednia roczna pensja
brutto senior professionals
(2002)

$8901

$16 368

$15 211

$13 361

b.d.

$17 468

$19 251

$44 256

Personel B&R (2001)

308 392
(1997)

956 500

10 060
(2000)

26 107

14 422

22 942

78 027

12 289
(1999)

1,09%

0,49%
(2000)

1,31%

0,62%

0,95%

0,67%

1,16%

Wydatki na B&R jako % PKB 0,78%
(2001)
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Indie

Chiny

Malezja

Czechy

S³owacja

Wêgry

Polska

Irlandia

Wydatki na B&R per capita
(2001)

$22,0

$43,7

$44,5

$193

$74

$117

$64

$376

% wydatków na B&R przez
lokalne firmy (2001)

b.d.

57,6%

8,3%

52,5%

56,1%

34,8%

30,8%

66,0%

% wydatków na B&R przez
b.d.
podmioty zagraniczne (2001)

b.d.

1,6%

2,2%

1,9%

9,2%

2,4%

8,9%

Liczba studentów wy¿szych
uczelni (2002)

10 576,653

12 143,723

557 118

284 485

152 182

354 386

1906,268

176 296

U¿ytkownicy internetu na
10 000 mieszkañców

173,5

723,7

3695,2

2635,1

2536,7

1594,8

2322,2

3174,2

Linie telefoniczne na 100
mieszkañców

4,6

20,2

19,4

35,4

23,9

36,5

31,8

49,2

Telefony komórkowe na 100
mieszkañców

2,5

20,7

47,3

94,8

67,8

68,4

45,0

85,7
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Indie

ród³a danych: CIAs World Factbook (http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html), Mercer HR Consultings Cost-of-Living Survey
(http://www.mercerhr.com/costofliving), Mercer HR Consultings International Geographic Salary Differentials
(http://www.imercer.com/globalcontent/surveys/images/geosamplepages.pdf), OECD Factbook
(http://www.oecd.org/dataoecd/42/28/34416149.pdf), UNESCO Institute for Statistics (http://www.uis.unesco.org), World Banks World
Development Indicators (http://www.worldbank.org/data/wdi2004), World Economic Forums Global Competitiveness Report
(http://www.weforum.org/pdf/Gcr/Executive_Summary_GCR_04)
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Polskie firmy nie s¹ w stanie zaoferowaæ potencjalnym klientom korzyci kosztowych
porównywalnych z indyjskimi czy chiñskimi konkurentami, jednak mog¹ wykorzystaæ
geograficzn¹ i kulturow¹ bliskoæ odbiorców us³ug. Offshoring typu nearshore (termin mo¿liwy do przet³umaczenia jako na pobliskim brzegu lub za miedz¹) dotyczy takiej
sytuacji, gdy orodki us³ugowe s¹ wprawdzie zlokalizowane poza granicami kraju klienta,
ale w jego geograficznym pobli¿u, w tej samej lub s¹siedniej strefie czasowej [Abbott,
Jones, 2002, s. 379]. Postulowane korzyci nearshore obejmuj¹ koszt pracy ni¿szy ni¿
w kraju klienta, mo¿liwoæ wykorzystania korzystnych ulg podatkowych i dotacji rz¹du
kraju-dostawcy, ograniczone koszty komunikacji i transportu, podobieñstwo kultury, systemów: prawnego, edukacyjnego i telekomunikacyjnego, oraz znajomoæ jêzyka, wreszcie ³atwoæ wyjazdu do pobliskiego kraju [Abbott, Jones, 2002, s. 391]. Miêdzynarodowe
firmy us³ugowe doceniaj¹ znaczenie lokalizacji nearshore  przyk³adem jest utrzymuj¹ca
siê popularnoæ Irlandii, jako zaplecza dla amerykañskich firm obs³uguj¹cych rynek brytyjski, mimo kosztów pracy wielokrotnie wy¿szych ni¿ w tradycyjnych lokalizacjach offshore. BearingPoint, amerykañski konkurent indyjskich firm informatycznych, otworzy³
niedawno europejskie centrum offshoringowe w Irlandii [Moore, 2003, s. 3], a nie
w Indiach, w przeciwieñstwie do wiêkszoci amerykañskich firm bran¿owych. Problemem jest jednak ograniczona skala korzyci oferowanych przez lokalizacje nearshore
w porównaniu z offshoringiem do radykalnie tañszych krajów azjatyckich  propagatorzy
koncepcji outsourcingu nearshore zestawiaj¹ jedynie koszty kraju zleceniodawcy i pobliskiej, relatywnie tañszej gospodarki, zapominaj¹c niestety o istotnej przewadze kosztowej
Indii lub Chin, w wielu wypadkach przewy¿szaj¹cej pozosta³e zalety pobliskich lokalizacji, zw³aszcza gdy proces dostarczania us³ug umiejêtnie ³¹czy elementy pracy onsite
i offshore, jak pokazuje przyk³ad Infosys Technologies. Podobnie, powszechna znajomoæ
angielskiego wród absolwentów indyjskich wy¿szych uczelni nie koresponduje z kompetencjami jêzykowymi polskich studentów, tym bardziej gdyby odbiorcami us³ug w modelu nearshore mia³y staæ siê firmy niemieckie lub francuskie  co wiêcej, najlepsi i dodatkowo uzdolnieni jêzykowo absolwenci mog¹ ³atwo znaleæ lepiej p³atn¹ pracê w krajach
Unii Europejskiej, które nie ograniczaj¹ dostêpu do swojego rynku pracy.
Istotn¹ przeszkod¹ w miêdzynarodowym rozwoju polskich firm us³ugowych jest brak
odpowiednich ³¹czników z otoczeniem  zagranicznych pracowników sprzeda¿y i marketingu, utrzymuj¹cych kontakty z orodkami decyzyjnymi potencjalnych klientów. Proces
miêdzynarodowej sprzeda¿y jest kosztowny i ryzykowny, a niechêæ do ryzykownych inwestycji oraz d³ugookresowego planowania strategicznego sk³ania firmy do koncentracji na
rynku lokalnym i rezygnacji z szans stwarzanych przez offshoring. Takie mylenie jest jednak bardzo krótkowzroczne: przyk³adowo, gdy znacz¹cy polscy klienci z bran¿y bankowej zaczn¹ za kilka lat rozwa¿aæ mo¿liwoæ delokalizacji wybranych w³asnych dzia³añ, ich
wybór mo¿e paæ na wyspecjalizowane (i wówczas ju¿ dowiadczone w obs³udze zagra-
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nicznych odbiorców) firmy w pobliskich krajach, takich jak Czechy lub Wêgry. Równie
rozczarowuj¹ca jest polityka rz¹du, skoncentrowana na przyci¹ganiu zagranicznych inwestycji, a jednoczenie ignoruj¹ca perspektywy rozwoju rodzimych firm us³ugowych  rozwój bran¿y miêdzynarodowych us³ug w kraju tak du¿ym jak Polska powinien opieraæ siê
na po³¹czeniu obu mo¿liwych modeli dzia³alnoci offshoringowej. Centra us³ug otwierane
w Polsce przez firmy zachodnie od niedawna korzystaj¹ z preferencji fiskalnych. Bud¿et
pañstwa finansuje w ten sposób tworzenie nowych miejsc pracy przez korporacje, mog¹ce
w niedalekiej przysz³oci podj¹æ decyzjê o ich przeniesieniu do innych, tañszych lokalizacji (choæ oczywicie warunki wspieranych ze rodków publicznych inwestycji us³ugowych
ograniczaj¹ swobodê inwestorów). Przyk³ad indyjskiego przemys³u informatycznego pokazuje, ¿e opónione technologicznie organizacje us³ugowe mog¹ dorównaæ liderom
bran¿owym przez konsekwentny rozwój kapita³u intelektualnego i zasobów ludzkich.
Podsumowanie
ród³em sukcesu w dzia³alnoci offshoringowej jest konsekwentna budowa kompetencji
pracowniczych oraz kapita³u intelektualnego. Przyk³ad Infosysa pokazuje korzyci p³yn¹ce z inwestycji w zasoby ludzkie nawet w sytuacji zagro¿enia odejcia najlepszych pracowników. Istotnym elementem polityki personalnej takich firm jest równie¿ utrzymywanie trwa³ych relacji ze swoimi klientami dziêki instytucji ³¹czników z otoczeniem,
zwykle, obcokrajowców zatrudnionych w zagranicznych biurach sprzeda¿y.
Innowacyjny model offshoringu, wypracowany przez firmy indyjskie, ró¿ni siê od irlandzkiego wariantu rozwoju eksportu us³ug, opartego na bezporednich inwestycjach
miêdzynarodowych korporacji  w polityce gospodarczej rz¹dów oba modele mog¹ siê
wzajemnie uzupe³niaæ. Offshoring jest szans¹ dla polskich przedsiêbiorstw i ca³ej gospodarki  dowiadczenia firm indyjskich wskazuj¹ na mo¿liwoæ dynamicznego rozwoju nawet wobec braku infrastruktury czy odpowiedniego wsparcia instytucji rz¹dowych, a geograficzna i kulturowa bliskoæ najwa¿niejszych rynków europejskich mo¿e w najbli¿szych
latach okazaæ siê impulsem do rozwoju bran¿y us³ug miêdzynarodowych w naszym kraju.
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