
V strednej Európe má využívanie
outsourcingu aj iné súvislosti. Ide
napríklad aj o vyššiu kvalitu, prístup
k najnovším technológiám, o právny
podklad dodávok služieb, čo sa nedá
robiť v rámci vlastnej firmy, ale aj
o využívanie časových po sunov na
dodávky služieb 24 hodín denne a 7
dní v týždni, či dokonca o celoročný
letný režim pri využití rozdielov
medzi severnou a južnou polo guľou.
Taktickým cieľom outsourcingu mô -
že byť aj úsilie rýchlo si uvoľniť kapi -
tál, ktorý potrebujeme napríklad na
ďalšie nové investície do firmy.

ZNIŽOVANIE NÁKLADOV
Každý poskytovateľ outsourcingu

sľubuje znižovanie nákladov. Od za -
čiatku tohto storočia sa každý pro-
jekt v západnej Európe spájal s vy -
užitím odborníkov z Indie. V HP má -
me viac ako 240 000 zamestnancov
a z nich vyše 40 000 ľudí je v cen-
trách v Indii. Kde outsourcovať, to je
však aj kultúrna otázka. Viete si pred  -
staviť, že by vhodný projekt pre vás
outsourcoval niekto v Indii? V USA
až 99 percent zákazníkov od po ve -
dalo, že si to vie predstaviť. V Poľ sku
je to už len 70 percent, v Čechách
dokonca len 40 percent. Slovensko
v prieskume nebolo, ale myslím si,
že by sme sa pohybovali na úrovni
Čiech. Za outsourcovanie v Indii
bolo však najmenej izraelských zá -
kazníkov. Len štyri percentá. Ťažko
si totiž vedia predstaviť, že by niekto
s iným náboženstvom a inou kul tú -
rou robil pre nich. To sa však pravde-
podobne zmení, pretože aj izraelskí
zákaz níci sa v prvom rade pozerajú
na náklady. Inou otázkou je akceptá-
cia strednej a vý chodnej Európy ako
destinácie pre outsourcing. Až 75
per cent zákaz ní kov by chcelo out-
sourcovať v Európe. V rámci strednej
Európy je najpreferovanejšou kraji-
nou Česká republika, nasleduje Poľ -
sko a Slo vensko. Vo východnej Euró -

pe sa ako možná krajina outsourcin-
gu vysoko nachádza Estónsko. Ru-
munsko je naopak veľ mi nízko. Mož -
nosť dostať centrá outsourcingu do
oblasti stred nej a vý chod nej Európy
je veľmi vysoká. 

ZMIEŠANÝ TYP OUTSOURCINGU
Na rozdiel od minulosti, keď býval

outsourcing väčšinou niekde ďaleko,
teraz chce mať zákazník zmiešaný
typ sourcingu – blízky a ďaleký sour -
cing, teda onshoring (near shor ing)
a offshoring. Dodávku niektorých
služieb alebo IT výkonov chce mať
vo svojej krajine, aby mal na to lepší
dohľad, aby mohol týmto ľuďom lep-
šie kultúrne rozumieť. Časť služieb,
kde je komunikácia po merne zried-
kavá, môže byť ďaleko. Trend je tiež
vo zvyšovaní kvality. Zákazník získal
v prvom kole skú senosť s jedno du -
chými vecami, outsourcoval pod po -
ru počítačov či stre am manažment,
v ďalších generač ných kolách už do -
chádza aj k zložitejším kontraktom.
My, ako dodávatelia služieb, outsour -
ceri, preberáme ľudí, zodpo vednosť,
spájame, konsolidujeme, virtualizu-
jeme, jedno  ducho využí vame svoje
znalosti a skú se nosti. Za týmito kom -
pletnými projektmi vidí me veľmi
často renomovaných účastníkov, ex -
pertné spoločnosti. Ide o fir my, ktoré
sa špecializujú len na konkrétnu
podporu zákazníkov. Od vetvové skú -
senosti sú veľmi dôležité a sú priori-
tou v hodnotení poskytovateľov out-
sourcingu. 

DOMINANTNÝ PODIEL NA
SLUŽBÁCH

Podľa prieskumu IDC outsourcing
tvorí v zá padnej Európe v oblasti IT
služieb okolo 38 percent celkového
objemu služieb. Pomerne rovnako
sú na tom projekty. Podpora a  vzde -
lávanie predstavujú asi 28 percent.
Do roku 2012 by mal outsourcing
ako jediný rásť na 42 percent, ostat-

né služby pravdepodobne zaz na me -
najú pokles. V Ra kúsku má outsour -
cingový trh hodnotu asi 1, 55 až 1,6
miliardy dolárov, čo predstavuje 40
percent celkového objemu IT slu -
žieb. V Českej republike predstavuje
outsourcing objem 275 miliónov
dolárov, čo je 17 percent a na Slo ven -
sku len 40 miliónov, čo je 8 percent
z celkového trhu služieb. Z toho teda
vidieť, že outsourcing na Slovensku
má malý podiel na trhu. Ak však nie
je dôvod na to, aby sa Slovensko
tren dovo odlišovalo od Rakúska, po -
tom možno očakávať rýchle dohá -
ňanie zaostávania v out sour cingu
tak, ako sa to stalo inde v Európe. 

VIAC INVESTÍCIÍ DO INOVÁCIÍ
Na to, aby sme boli viac konkuren-

cieschopní, potrebujeme uvoľniť
viac investícií do inovácií. Napríklad
v transformačnom projekte, ktorý pre -
bieha v HP ide stále 72 percent ná -

kladov na udržovanie aplikácií a in fra -
štruktúry a len 28 percent na inová-
ciu a projekty. Po analýze sa 25 per-
cent zdrojov uvoľnilo z údržby a vý -
voja. Takže napokon pôjde o tri roky
až 55 percent nákladov na inováciu
aplikácií a infraštruktúry. Samo zrej -
me, je to všetko o tom, ako sa dajú
znížiť náklady. Je to offsho ringom, 
ne ar shoringom, pou ži tím lacnejších
zdro jov, ale najmä ko m plexnou ré -
žiou. Myslím, že mô že me očakávať
ná rast outsour cingového biznisu. Ne   -
vidím dôvod, aby sa outsourcing ne -
stal v najbližších mesiacoch a ro koch
súčasťou každodenného IT živo ta aj
na Slovensku. Dôležité sú však pro-
cesy riadenia a spolužitia medzi do -
dávateľom a zá kazníkom počas ce lé ho
plánovaného obdobia outsour cingu. 

(Autor je riaditeľom obchodu 
v strednej a vý chodnej Európe, EDS
an HP company)
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Príčinou, prečo sa spoločnosť rozhodne pre outsourcing, je často záujem znížiť vnútropodnikové 
náklady, efektívnejšie využiť pracovnú silu, kapitál, technológie a zdroje a podobne. Dôležité je 
uvedomiť si, že outsourcing sa stal súčasťou podnikateľského slovníka už v 80. rokoch minulého
storočia. Dôvodov na využitie outsourcingu je viac, avšak najdôležitejším z nich stále zostáva zníženie
nákladov. Na druhom mieste so 41 percentami je flexibilita vo zvyšovaní či znižovaní kapacity IT.
Začína byť veľmi dôležitá, lebo nevieme, aké nároky budú zajtra.




