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Wstęp

Pogarszające się warunki ekonomiczne w związku z kryzysem stały się dla wielu firm 
powodem poszukiwania sposobu zapewniającego utrzymanie opłacalności. Szansą na 
przetrwanie stał się outsourcing. Odkąd firmy outsourcujące procesy biznesowe zaczę-
ły poszukiwać dostarczycieli za granicą, mamy do czynienia z  offshoringiem. Należy 
przy tym zaznaczyć, że offshoring wynika nie tylko ze specjalizacji produkcji biorącej się 
z możliwie najefektywniejszego wykorzystania czynników produkcji, ale także ze specja-
lizacji poszczególnych procesów, takich jak: księgowość, zarządzanie kadrami, obsługa 
klientów, telefoniczna obsługa klienta itp. 

W  opracowaniu zostaną zaprezentowane różne metody oceny atrakcyjności loka-
lizacji inwestycji offshoringowych i  szacowania intensywności offshoringu w  danym 
kraju lub branży oraz uwarunkowania do zastosowania tych metod. Przy okazji prze-
prowadzona będzie ocena atrakcyjności Polski i krajów naszego regionu Europy w róż-
nych rankingach oraz analiza zmian pozycji Polski w ostatnim czasie. Na koniec prze-
analizowane będą inwestycje offshoringowe w Polsce na tle regionu Europy Środkowej 
i Wschodniej. 

Fragmentacja produkcji

Pojęcie outsourcingu dotyczy zasadniczych kwestii prowadzenia działalności go-
spodarczej – osiągania najniższych kosztów i ograniczenia ryzyka operacyjnego. Dzięki 
fragmentacji procesów produkcyjnych możliwe jest obniżenie kosztów operacyjnych 
dzięki wykorzystaniu tańszych/bardziej wydajnych czynników produkcji w  danym 
procesie. Należy podkreślić, iż międzynarodowa fragmentacja produkcji, czyli podział 
działalności gospodarczej na poszczególne procesy, jest czymś zupełnie innym niż do-
tychczas analizowana przez ekonomistów międzynarodowa specjalizacja produkcji 
(międzynarodowy podział pracy). W wyniku fragmentacji oraz zlecania procesów naj-
efektywniejszym dostawcom zewnętrznym, poszczególne procesy biznesowe są lokali-
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zowane w różnych regionach kraju (outsourcing) lub świata (offshoring), co zapewnia 
lepsze wykorzystanie zasobów – alokację czynników produkcji. 

Autorami pierwszego modelu mikroekonomicznego opisującego przyczyny frag-
mentacji produkcji są  Jones i  Kierzkowski (1990, 2001a). Podstawą ich twierdzenia 
jest spostrzeżenie, iż największe korzyści gospodarka osiąga z fragmentacji i lokalizacji 
funkcji w miejscach o największej efektywności ich wykonania. Poza tym właśnie różni-
ce kosztów względnych stanowią zachętę do fragmentacji produkcji i przenoszenia po-
szczególnych funkcji/procesów, gdyż wynika to z dążenia do obniżenia kosztów. Z kolei 
decyzja o lokalizacji tych funkcji/procesów zależy od wyposażenia w czynniki produkcji 
oraz kosztów tych czynników. Mamy więc spełnione warunki racjonalizacji gospodaro-
wania – osiągnięcie najlepszych efektów po najniższych kosztach. 

RySUNEK 1. Obniżenie kosztów produkcji w wyniku fragmentacji produkcji – podział 
wieloprocesowy

Źródło: Jones, Kierzkowski (1990)

Na rysunku 1 przedstawiono wykres obrazujący mechanizm outsourcingu według 
Jonesa i  Kierzkowskiego oraz wpływ fragmentacji na obniżenie kosztów produkcji. 
Krzywa (1) wskazuje, jak rosną koszty całkowite wraz ze wzrostem produkcji, gdy cała 
produkcja jest wykonywana w przedsiębiorstwie macierzystym przy założeniu stałych 
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kosztów krańcowych i braku fragmentacji produkcji. Produkcja jednak może podlegać 
fragmentacji – podziałowi na etapy lub procesy, które zlecane zewnętrznym podwy-
konawcom mogą mieć koszty niższe niż gdyby pozostały w  przedsiębiorstwie macie-
rzystym. Dzięki temu można wykorzystywać różnice w  cenach czynników produkcji 
(w różnych lokalizacjach) i poszczególne etapy produkcji (procesy) umiejscawiać tam, 
gdzie są niższe (lub najniższe możliwe) koszty. Na przykład, wydzielenie z procesu pro-
dukcji drugiego etapu (pewnej funkcji) i relokacja go w miejscu, w którym koszty pro-
dukcji równe są nachyleniu linii (2) pozwala obniżyć całkowite koszty produkcji. Umiej-
scowienie produkcji w  wielu miejscach wiąże się jednak z  koniecznością ponoszenia 
dodatkowych kosztów związanych z tzw. obsługą łącznikową (service link activities). Na 
rysunku 1 kosztom tym odpowiada odcinek długości 0A. W opisanym modelu Jones 
i Kierzkowski zakładają, że koszty obsługi łącznikowej są stałe. Oczywiście proces pro-
dukcyjny można dzielić dalej. Zawsze jednak obniżeniu kosztów krańcowych produkcji 
towarzyszyć będą dodatkowe koszty obsługi łącznikowej. I  tak, jeśli produkcja zosta-
nie podzielona na cztery etapy zlokalizowane w czterech różnych miejscach, w których 
koszty produkcji są opisane nachyleniem kolejnych linii (1), (2), (3) i (4), to będzie się 
to wiązało z koniecznością poniesienia kosztów obsługi łącznikowej o wartości zobrazo-
wanej odcinkiem 0C. 

Linia łamana (K) na rysunku 1 ilustruje koszty całkowite produkcji, które są efektem 
optymalizacji procesów – dążenia do minimalizacji kosztów produkcji za pomocą róż-
nych technik i rozwiązań organizacyjnych w różnych miejscach, do których przeniesio-
no poszczególne funkcje po fragmentacji procesu. Obniżenie kosztów osiągnięto więc 
dzięki fragmentacji produkcji i outsourcingowi, także w wymiarze międzynarodowym 
(offshoring).

Różnice w kosztach produkcji w zależności od lokalizacji można tłumaczyć wieloma 
teoriami i czynnikami. Dzięki tym różnicom następuje specjalizacja produkcji i jej po-
dział na części składowe wykonywane w różnych miejscach. Specjalizacja produkcji ma 
swoje uzasadnienie w prostej teorii handlu Smitha, zgodnie z którą dany kraj specjalizuje 
się w produkcji dóbr, które wytwarza taniej lub bardziej wydajnie niż inny kraj. Z kolei 
teoria Ricardo (ricardiańska) wprowadziła do tego wyjaśnienia specjalizacji produkcji  
uzupełnienie dotyczące względnych różnic w  kosztach wytwarzania lub wydajności. 
W celu określenia specjalizacji, należy zbadać relacje różnic kosztów (lub wydajności) 
wytwarzania dóbr. 

Jeśli założymy fragmentację produkcji i  wykonanie jej poszczególnych procesów 
w kraju, to wg teorii ricardiańskiej musi być spełniony następujący warunek:

(aL1 + aL2)w < (a*
L1 + a*

L2)w*

gdzie: i – liczba procesów (i =1, 2), aLi – nakład czynnika produkcji L (tu: praca) w proce-
sie i, w – koszt wykorzystania jednostki tego czynnika, (*) – dotyczy zagranicy.
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Nierówność ta opisuje różnice w kosztach produkcji za granicą i w kraju – widać, że 
koszty produkcji za granicą są większe niż w kraju. 

Jeśli poszukujemy możliwości ulokowania procesów produkcji w różnych krajach, 
tam gdzie są one wykonywane taniej (np. proces 1. w kraju oraz proces 2. za granicą), 
dokonujemy fragmentacji (p. A na rysunku 1), a nierówność powinna być spełniona dla:

Po przekształceniu otrzymujemy:

Przy zachowaniu warunku wynikającego z  obliczeń, proces 1. będzie wykonywa-
ny w kraju, a proces 2. za granicą. Dzięki fragmentacji i przeniesieniu procesu 2. poza 
przedsiębiorstwo nastąpi obniżenie kosztów.

W przeprowadzonych dotychczas analizach korzyści z fragmentacji produkcji, róż-
nice w kosztach produkcji są oceniane jako główna przyczyna offshoringu. Warto zatem 
przypomnieć, że te różnice wg teorii Heckschera-Ohlina (dalej: teoria H-O) wynikają 
z różnej dostępności czynników produkcji w poszczególnych krajach. Dlatego kierunki 
lokalizacji procesów produkcji wyznacza zasobność w określone czynniki produkcji. Za-
tem lokalizacja jednych funkcji może być umiejscowiona w regionach zasobnych w siłę 
roboczą o określonych kwalifikacjach, a lokalizacja funkcji wymagających innego czyn-
nika (np. niewykwalifikowanej siły roboczej), w miejscu, w którym ten czynnik wystę-
puje relatywnie obficie. 

Zgodnie z teorią H-O różnice w dostępności czynników produkcji będą wyznaczać 
możliwości lokalizowania poszczególnych funkcji biznesowych. Zatem dzięki tym róż-
nicom przedsiębiorstwo może odnosić korzyści, umieszczając odpowiednie procesy biz-
nesowe tam, gdzie jest obfity czynnik produkcji i może być intensywnie wykorzystywany 
w danym procesie. Obniża się dzięki temu koszty produkcji, co pokazano na rysunku 1. 

Miary inwestycji, przejawy offshoringu

W wyniku fragmentacji produkcji i relokacji poszczególnych procesów do różnych 
krajów za granicę, mamy do czynienia z  offshoringiem (Jones, Kierzkowski, 2001b). 
Skutki tego dla przedsiębiorstwa znacznie różnią się od tych, gdy przedsiębiorstwo 
uczestniczy w specjalizacji produkcji wg teorii H-O, ale bez fragmentacji. Wówczas pro-
dukcja w całości odbywa się w kraju względnie obfitującym w czynnik potrzebny do tej 
produkcji i w dużej ilości do niej wykorzystywany. Można przy tym oczekiwać, że lokali-
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zacja poszczególnych procesów w różnych krajach zgodnie z teorią H-O przyniesie dużo 
większe korzyści niż pozostawienie całej produkcji w danym kraju, choć obie sytuacje 
właściwie opisuje teoria H-O.

Powstaje więc pytanie: Jak można ocenić i  przeanalizować zjawisko offshoringu 
(biorące się z dążenia do osiągnięcia jak największych korzyści z podziału pracy, w tym 
przypadku specjalizacji) w  ramach poszczególnych procesów na skutek fragmentacji 
działalności gospodarczej – produkcji lub usługi? Ocena tego zjawiska jest szczególnie 
istotna, jeśli chodzi o analizę dynamiki zmian zachodzących w danej gospodarce, które, 
zmieniając się w czasie, warunkują lokalizację inwestycji. Inwestycje zagraniczne można 
badać za pomocą formuł wykorzystujących ich wartości i w tej kwestii nie ma większych 
problemów poza tym, że statystyki BIZ są dostępne w bazach z dość dużym opóźnie-
niem – np. w Eurostat najnowsze dane o inwestycjach na poziomie poszczególnych sek-
torów dotyczą 2008 r.; podobne dane prezentuje najnowszy Word Investment Report. 

Informacje o  transakcjach BIZ są raportowane do statystyk narodowych (prowa-
dzonych zwykle przez banki centralne) jako transakcje finansowe. Te właśnie wartości 
wykorzystuje w swojej analizie Dunning (1986), proponując teorię opisującą różne etapy 
rozwoju gospodarki danego kraju z punktu widzenia zmieniających się warunków in-
westycyjnych. Dunning wprowadził tzw. ścieżkę rozwoju inwestycji (Investment Deve-
lopment Path – IDP), którą opisał za pomocą funkcji NOIP (Net Outward Investment 
Position). Na podstawie funkcji NOIP można określić stopień rozwoju gospodarczego 
danego kraju w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wartość NOIP 
nie tylko charakteryzuje atrakcyjność danego kraju, ale także na jej podstawie można 
sprecyzować aktywność krajowych inwestorów za granicą.

Podstawowa funkcja inwestycji netto wg Dunninga wygląda następująco:

NOIP = β0 + β1 PKB + β2 PKB2 + µ

gdzie: β0 – wyraz wolny, β1, β2 – parametry zmiennych PKB i PKB2, µ – wyraz wolny 
funkcji.

Zgodnie z przebiegiem funkcji NOIP możemy określić pięć etapów charakteryzu-
jących dany kraj jako miejsce lokalizacji inwestycji – całej produkcji lub pojedynczego 
procesu – w wyniku fragmentacji i przeniesienia. 

W  pierwszym etapie ścieżki lokalizacji inwestycji (rysunek 2), w  którym wartość 
NOIP jest ujemna i  spada, wartości zarówno inwestycji napływających do kraju, jak 
i z niego odpływających są niewielkie. Gospodarka kraju charakteryzuje się słabym po-
pytem wewnętrznym oraz niekorzystnymi uwarunkowaniami do inwestowania – nie-
stabilne warunki ekonomiczne (duża inflacja, problemy polityczne, nierozwinięta lub 
zaniedbana infrastruktura). Pierwszy etap IDP dotyczy krajów słabo rozwiniętych gos-
podarczo, w  których najważniejszym czynnikiem przyciągającym inwestycje są zaso-
by surowców naturalnych i taniej siły roboczej. Lokalizowane są tam przede wszystkim 
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RySUNEK 2. Funkcja NOIP (Net Otward Inwestment Position) jako ścieżka rozwoju inwestycji 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Dunning (1986).

inwestycje niewymagające wykwalifikowanego personelu, ale dużego nakładu pracy 
i rynków zbytu. W tych krajach transakcje BIZ są określane jako inwestycje pionowe, 
które dotyczą całych linii produkcyjnych, a nie poszczególnych procesów. Inwestycje te 
określa się mianem market-seeking, czyli poszukujące rynku. 

Drugi etap IDP charakteryzuje się wzrostem napływu BIZ, szczególnie do sekto-
rów, w których ujawnia się różnica między wydajnością a kosztami czynników produkcji 
w kraju pochodzenia inwestora i w kraju, w którym inwestuje. Inwestor poszukuje różnic 
przede wszystkim w kosztach wykwalifikowanej siły roboczej. W danym kraju obserwu-
je się rozwój konkretnych przewag, np. wzrost kwalifikacji pracowników (kształcenie 
techniczne lub nauka języków obcych), poprawę infrastruktury, zarówno transportowej, 
tj. drogi, połączenia lotnicze, jak i komunikacyjnej, tj. dostęp do szerokopasmowego in-
ternetu, rozwój rynku usług telekomunikacyjnych. Aktywność międzynarodowa inwe-
storów krajowych jest jeszcze niewielka, jednak dzięki obecności inwestorów zagranicz-
nych, firmy krajowe mają dostęp do nowszych technologii oraz innej kultury biznesowej 
(np. modele zarządzania). Wskutek tzw. efektu rozprzestrzeniania wiedzy (spillover 
effect), krajowi przedsiębiorcy zaczynają nabywać przewagi konkurencyjne, które w nie-
dalekiej przyszłości pozwolą im konkurować na rynkach zagranicznych.

W trzecim etapie IDP krajowe przedsiębiorstwa stają się coraz bardziej konkuren-
cyjne względem firm zagranicznych. Objawia się to wzrostem wartości odpływu BIZ 
i stopniowym wyrównywaniu się wartości BIZ lokowanych w kraju z inwestycjami kra-
jowymi za granicą. Wartość NOIP pozostaje ujemna, ale dynamika zmian tej wartości 
jest znacznie większa w przypadku odpływu BIZ niż jego napływu. Firmy krajowe kon-
kurują z  zagranicznymi i,  pokonując je, są nawet w  niektórych branżach liderami na 
rynkach międzynarodowych. Inwestycje BIZ napływające do kraju wymagają wysoko 
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kwalifikowanej siły roboczej, a szczególnie ważny jest potencjał danego rynku w pro-
wadzeniu prac badawczych. Inwestycje typu pionowego są zastępowane inwestycjami 
poziomymi, charakteryzującymi się fragmentacją i delokalizacją procesów (offshoring). 
Dla lokalizowanej produkcji nie ma już znaczenia duży rynek zbytu, ale jakość czynnika 
produkcji, jakim są kwalifikacje siły roboczej (inwestycje typu skills-seeking). W związku 
z tym można się spodziewać, że lokalizowane w kraju procesy będą także wpływać na 
współpracę z kontrahentami zagranicznymi, czyli na eksport. 

RySUNEK 3. Funkcja Net Outward Investment Position jako ścieżka rozwoju inwestycji 
w poszczególnych krajach w 2006 r.

Źródło: UNCTAD-ITC-CCI (2008).

Dopiero w czwartym etapie ścieżki rozwoju inwestycji wartość NOIP jest dodatnia. 
Wzrost inwestycji za granicą jest teraz znacznie szybszy niż napływ BIZ do kraju. Roz-
wija się produkcja inwestorów krajowych na rynkach zagranicznych. Kraj staje się inwe-
storem netto, co oznacza, że wartość napływu BIZ jest mniejsza od odpływu inwestycji.

Piąty etap IDP jest trudny do zinterpretowania. Chociaż jest on charakterystyczny dla 
krajów wysoko rozwiniętych, to wartość NOIP – dodatnia lub ujemna – zależy w dużym 
stopniu od specyfiki gospodarki, zmian kursów walutowych i cyklu koniunkturalnego. 
Niemniej etap ten wyróżnia się zarówno wysoką wartością przyjmowanych w danym kra-
ju BIZ, jak i inwestycji dokonywanych za granicą przez przedsiębiorstwa krajowe.
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RySUNEK 4. Ścieżka rozwoju inwestycji jako linia trendu funkcji NOIP (x: PKb per capita 
w USD, y: NOIP w mln USD) – dane bIZ (skumulowana wartość inwestycji) 
w różnych krajach w 2007 r.

Źródło: Obliczenia własne wg danych UNCTAD.

Charakterystyka poszczególnych etapów ścieżki rozwoju inwestycji wg Dunninga 
(tabela 1) określa doskonale zarówno obecne, jak i przyszłe rodzaje BIZ oraz warunki 
ich lokalizacji. Jak dotychczas, jest to niestety jedyna metoda, dzięki której można wska-

TAbElA 1. Ścieżka rozwoju inwestycji wg Dunninga

Etap Napływ BIZ Odpływ 
BIZ

Wartość NOIP
(napływ – odpływ BIZ)

1 BIZ poszukujące zasobów (surowców) naturalnych brak około zera

2 kosztowe czynniki lokalizacji BIZ; 
dynamika wzrostu napływu BIZ > wzrostu PKB niski wzrasta wartość ujemna

3 wzrasta znaczenie pozakosztowych czynników lokalizacji BIZ, 
spadek dynamiki wzrostu wartości BIZ niski ujemna, ale rosnąca

4 pozakosztowe czynniki lokalizacji rośnie dodatnia

5 wartość NOIP: spadek i wahania wokół zera; brak związku między zmianami napływu/odpływu 
BIZ a stopniem rozwoju gospodarczego wyrażonym w PKB per capita

Źródło: Boudier-Bensebaa (2008) na podstawie Dunning (1986, 1998) oraz Dunning, Narula (2000).
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RySUNEK 5. Funkcja NOIP w wybranych sektorach usługowych w Polsce w latach 1994–2006

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UNCTAD.

zać miejsce danej gospodarki lub poszczególnych jej sektorów w  zakresie bezpośred-
nich inwestycji zagranicznych. Na rysunku 5. przedstawiono ścieżkę rozwoju inwestycji 
wybranych branż usługowych w Polsce w latach 1994–2006. Pośrednictwo finansowe, 
transport oraz handel i naprawy wyraźnie zarysowują minimum funkcji, co świadczy 
o zbliżaniu się tych sektorów do trzeciego etapu ścieżki rozwoju inwestycji. Inne sektory 
usługowe niestety nie są już tak wyraźnie scharakteryzowane funkcją NOIP. Ujawnia się 
więc dosyć istotna wada tego wskaźnika. Otóż na jego podstawie tylko pośrednio można 
wnioskować o  intensywności offshoringu, który charakteryzuje trzeci etap IDP, gdzie 
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warunkami lokalizacji są przede wszystkim czynniki pozakosztowe, a inwestycjami są 
transakcje dotyczące poszczególnych procesów, a nie całej produkcji.

Przedstawiony wskaźnik NOIP nie jest narzędziem oceniającym bezpośrednio in-
tensywność inwestycji offshoringowych w  danej gospodarce. Intensywność tę można 
jednak ocenić za pomocą formuły zaproponowanej przez Feenstrę i Hansona w referacie 
opublikowanym w „American Economic Review” (1996):

gdzie:
Psj, i, t – nakład usług sektora j w sektorze i w okresie t,
NEIi, t – nakład czynników pozaenergetycznych w sektorze i w okresie t,
Isj, t – import usług sektora j w okresie t,
Pj, t – produkcja sektora j w okresie t,
Ij, t – import sektora j w okresie t,
Ej, t – eksport sektora j w okresie t.

Niestety formuła ta jest obecnie mało użyteczna, ponieważ tablice nakładów i wy-
ników produkcyjnych (input-output table) są publikowane co 5 lat, a najnowsza tablica 
przedstawiona przez OECD prezentuje dane z 2005 r. Trudno jest na jej podstawie ob-
liczać intensywność inwestycji offshoringowych w  ostatnich latach w  krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej, bowiem są one mało widoczne.  

Poza funkcją Dunninga i miarą intensywności offshoringu istnieje możliwość oce-
ny warunków lokalizacji prezentowanych w różnych rankingach. Wskazują one pozycje 
różnych krajów w gospodarce światowej i porównują je względem siebie.

Atrakcyjność lokalizacji inwestycji według rankingów

Od roku 2004 firma A.T. Kearney w rankingu Global Services Location Index ocenia 
50 krajów pod względem miejsca do świadczenia działalności outsourcingowej, w tym 
usług IT i  wsparcia technicznego, kontaktu z  klientem i  wsparcia back-office. Ocena 
taka składa się z 43 ocen cząstkowych tworzących trzy kategorie: atrakcyjność finan-
sową, kwalifikacje kadry i otoczenie biznesowe. W najnowszym rankingu podkreślono 
między innymi, że offshoring usług będzie dla firm opłacalny jeszcze przez co najmniej 
20  lat. Kraje rozwijające się, w  których zlokalizowana jest większość centrów outso-
urcingowych, mimo wzrostu wynagrodzeń pracowniczych w obszarze IT i procesów 
biznesowych, nadal pozostają konkurencyjne cenowo w stosunku do państw wysoko 
rozwiniętych.
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Co roku najatrakcyjniejszymi lokalizacjami do zlecania procesów są tzw. rynki 
wschodzące: w Azji Południowo-Wschodniej, Ameryce Łacińskiej oraz Europie Środ-
kowej i Wschodniej. O ich atrakcyjności przesądzają przede wszystkim wysokie kwa-
lifikacje tamtejszych pracowników, doświadczenie biznesowe firm, certyfikaty jakości 
oraz korzystne uregulowania prawne. Na sukces współpracy offshoringowej składają się 
także dobre relacje między usługobiorcą (inwestorem) a usługodawcą (dostarczającym 
dany proces), a także właściwe zrozumienie potrzeb. Nie bez znaczenia pozostają więc 
podobieństwa kulturowe i znajomość języków obcych. 

To właśnie te ostatnie czynniki są determinantami decyzji firm europejskich doko-
nujących offshoringu do krajów nieodległych geograficznie (nearshoring). Analiza staty-
styk BIZ dowodzi, że kraje Europy Środkowej i Wschodniej przyciągną więcej inwestycji 
BPO i SSC niż kraje Azji, Afryki Północnej, Europy Zachodniej i Bliskiego Wschodu. 

Inwestycje typu nearshoring spowodowały, że w  gronie rynków najbardziej atrak-
cyjnych do lokalizowania centrów usług offshoringowych znajdują się kraje Europy 
Środkowej i Wschodniej. W rankingu GSLI z 2007 r. Słowacja, Estonia, Czechy, Litwa 
i Polska zajęły odpowiednio 12., 15., 16., 17. i 18. miejsce, ale już w najnowszym ran-
kingu GSLI 2009, opublikowanym w  kwietniu 2010  r., w  drugiej dziesiątce najatrak-
cyjniejszych lokalizacji offshoringu usług pozostały tylko Estonia i Litwa. Pojawiła się 
także Łotwa. Czechy uplasowały się na 32. pozycji, a Polska i Węgry odpowiednio na 37. 
i 38. miejscu. Pogorszenie pozycji krajów Europy Środkowej i Wschodniej było spowo-
dowane przede wszystkim gwałtownym wzrostem kosztów, wywołanym głównie przez 
aprecjację walut względem amerykańskiego dolara, funta brytyjskiego i  euro. Istotny 
wydaje się również efekt inflacji płac. Koszty wynagrodzenia w krajach opisywanego re-
gionu stanowiły ekwiwalent około połowy wynagrodzeń zachodnioeuropejskich. Warto 
jednak odnotować, że na wielu rynkach przewaga kosztowa zmniejszała się w wyniku 
aprecjacji walut (w latach 2005–2009). 

Pojawienie się nowych graczy na mapie lokalizacji inwestycji offshoringowych 
to przede wszystkim efekt rosnącej popularności krajów Afryki Północnej i  Bliskie-
go Wschodu (Egipt, Jordania) dzięki niskim kosztom pracy, bliskości krajów Europy 
Zachodniej i silnemu związkowi między walutami tych krajów a walutą amerykańską. 
Pomimo jednak silnej pozycji liderów rankingu i pojawieniu się nowych atrakcyjnych 
lokalizacji, Polska, dzięki ciągle stosunkowo niskim kosztom pracy i infrastruktury, ma 
szansę na pozostanie w gronie najważniejszych graczy w tym segmencie. Główną siłą 
naszego rynku pozostaje dostęp do wysoko wykwalifikowanej siły roboczej, chętnej do 
pracy za znacznie niższe stawki niż osoby o analogicznych kwalifikacjach w krajach roz-
winiętych. 

Dowodem na utrzymującą się atrakcyjność regionu jest także World Investment Re-
port 2009, wg którego w 2008 r. napływ inwestycji zagranicznych do 15 państw człon-
kowskich starej Unii spadł o 48 % w porównaniu z rokiem 2007, tymczasem w Europie 
Środkowej i Wschodniej spadek ten wyniósł tylko 9 %.
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Oferta miast
Istotne jest pogorszenie się pozycji krajów naszego regionu w rankingu GSLI. Warto 

więc wskazać warunki zapewniające utrzymanie atrakcyjności dla inwestorów zagranicz-
nych. Kraje naszego regionu pozostają konkurencyjne w segmencie centrów usług wspól-
nych (SSC) i procesów biznesowych (BPO) głównie dzięki korzyściom finansowym. Po 
pierwsze koszty przetwarzania danych są niższe przynajmniej o 30–40 % niż w Europie 
Zachodniej czy USA. Po drugie, istotne znaczenie ma bliskość kulturowa z rynkami kra-
jów wysoko rozwiniętych Europy Zachodniej, dzięki czemu prowadzenie działalności go-
spodarczej jest łatwiejsze. Ogromne znaczenie ma dostępność nowoczesnych powierzch-
ni biurowych, będących w stanie wspierać wiele funkcji biznesowych. Dobra lokalizacja, 
połączenia komunikacyjne i transportowe warunkują przecież sprawną współpracę inwe-
stora z dostawcą. Polska posiada nad innymi krajami regionu także duże przewagi w kwe-
stii otoczenia biznesu i warunków gospodarowania. Możemy oferować stabilne otoczenie 
biznesowe i prawne, w szczególności ze względu na członkostwo w UE.

Jednak wymienione uwarunkowania nie mogą być oceniane w  skali całego kraju, 
gdy porównujemy np. Polskę, Czechy czy Węgry. W warunkach liberalizacji przepływu 
czynników produkcji – kapitału i siły roboczej, podobieństw kulturowych i zwyczajów 
biznesowych – należałoby raczej rozpatrywać atrakcyjność lokalizacji inwestycji w po-
szczególnych miastach, a nie w krajach.

Na rysunku 6, przedstawiającym koszty BPO i SSC oraz zróżnicowanie procesów, 
widzimy wyraźną koncentrację bardziej skomplikowanych procesów w  największych 
miastach, najczęściej stolicach – Warszawie, Pradze, Budapeszcie, Bratysławie, będących 
jednocześnie najdroższymi z punktu widzenia kosztów działalności. Najczęściej świad-
czonymi w tych miastach procesami są m.in. zarządzanie relacjami z klientem, zarządza-
nie kadrami i rekrutacja, analizy biznesowe i raportowanie finansowe, analiza ryzyka, 
usługi wspierania przedsiębiorstwa, usługi integracyjne. 

Po przeciwnej stronie, na polu charakteryzującym niewielkie zróżnicowanie pro-
cesów i niskie koszty związane z  lokalizacją, znajdują się takie miasta, jak: Kijów, Lu-
blin, Toruń, Rzeszów, Bydgoszcz, Olsztyn, Kluż, Szczecin, Ryga, Belgrad, Warna, Wil-
no, w których ulokowano między innymi usługi biznesowe związane z przetwarzaniem 
transakcji i  płac, skład komputerowy oraz centra obsługi klienta. Poza potrzebami 
powierzchni biurowej, która w tym wypadku nie musi wyróżniać się wysoką jakością 
i  standardem wyposażenia, ważniejszymi są szczególne, specyficzne kwalifikacje pra-
cowników, np. znajomość języków obcych i/lub umiejętności techniczne.

Lewa górna część przedstawia niskie koszty prowadzenia działalności, przy jedno-
czesnym średnim stopniu zróżnicowania funkcji. Jest to na przykład planowanie zaso-
bów przedsiębiorstwa, zarządzanie reklamacjami, ogólne usługi wspólne i hosting, czy 
projektowanie sieci. Specjalizujące się w tych procesach miasta to: St. Petersburg, Buka-
reszt i Sofia.
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Z kolei miasta w prawej dolnej części wyróżniają się średnimi kosztami świadczenia 
usług i mało skomplikowanymi funkcjami. Te lokalizacje oferują najmniej atrakcyjną 
opcję z perspektywy doświadczenia i kosztów i będą musiały zaoferować lepszą strategię 
oraz dodatkowe zachęty, by móc konkurować czy to pod względem kosztów, czy czynni-
ków lokalizacji (zasoby kwalifikowanej siły roboczej, zaplecze techniczne, rozwinięta in-
frastruktura i wiele innych). Miasta, które stoją przed tym wyzwaniem to m.in.: Zagrzeb, 
Łódź, Gdańsk, Brno, Poznań, Katowice i Tallin. Należy zauważyć, że nowe lokalizacje, 
miasta dotychczas niecieszące się zainteresowaniem inwestorów, mogą być atrakcyjne 
nie tylko dzięki podaży powierzchni komercyjnych (duży odsetek pustostanów: Łódź, 
Katowice, Gdańsk) – por. tabela 2. Szczególna ich przewaga może się ujawnić w przy-
padku zapewnienia specyficznych kwalifikacji pracowników, np. technicznych, lingwi-
stycznych czy analitycznych, a  to z  kolei uwarunkowane jest specjalizacją kształcenia 
w danym mieście. Niektóre miasta naszego regionu już dziś oferują unikalne kwalifika-
cje, dające im możliwość utrzymania stabilnych, zróżnicowanych pozycji i przyciągnię-
cia w przyszłości kolejnych inwestycji offshoringowych. Przykładem takiej specjalizacji 
jest centrum modelowania matematycznego firmy Morgan Stanley w Budapeszcie.

TAbElA 2. Czynsze i pustostany w nowoczesnej powierzchni biurowej w Polsce (dane na 
koniec lipca 2010 r.)

Miasto Czynsz 1m2/mies. 
w euro

Pustostany
w %

Warszawa Centrum 17–23,5 7,2

Warszawa – poza Centrum 12–15,5 8,4

Wrocław 12–15 6,7

Kraków 13–15 11,7

Trójmiasto 13–15 14,0

Łódź 12–14 25,2

Poznań 14–16 9,0

Katowice 12–15 12,7

Źródło: Cushman&Wakefield, w: Dzięki kryzysowi Warszawa stała się mekką dla inwestorów, „Dziennik Gazeta Prawna”, 
197(2828)/2010.

Z danych wielu agencji nieruchomości komercyjnych wynika, że dostępność nowo-
czesnych powierzchni biurowych o wysokim standardzie jest równie istotna co zasoby 
wykwalifikowanej kadry i  jakość infrastruktury. W  miastach stołecznych, ze względu 
na ich strategiczny charakter w krajach regionu, wymienione czynniki wydają się być 
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znacznie ważniejsze od kosztu wynajmu biur czy kosztu pracy. Dlatego w tych miastach 
są lokalizowane inwestycje, które nie zależą od czynników pozakosztowych. 

Dzięki kryzysowi Warszawa zyskała na atrakcyjności i dziś wśród inwestorów cieszy 
się bardzo dużym zainteresowaniem. Trudne czasy dekoniunktury spowodowały prze-
sunięcie zainteresowania inwestorów z takich miast, jak Tallin, Budapeszt, Bukareszt czy 
nawet Praga właśnie do Warszawy. Wyraźnym tego przejawem jest wzrost liczby i war-
tości transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych w ostatnim czasie. 

W Polsce do końca września zawarto 2000 transakcji kupna powierzchni biurowych. 
Z kolei w 2008 r. zanotowano ich 1872, a w 2009 r. tylko 245. Co prawda daleko nam 
jeszcze do rekordowego wyniku z  2006 r., kiedy to zawarto 5262 transakcje. To jed-
nak w pierwszej połowie bieżącego roku wartość zakupów powierzchni komercyjnych 
w Warszawie prawie czterokrotnie przewyższała wartość transakcji zawartych na przy-
kład w Pradze. Według danych firmy CB Pichard Ellis, całkowita wartość transakcji na 
rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce stanowiła połowę wszystkich transakcji 
zawartych we wszystkich krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Przyspieszenie wzro-
stu cen nieruchomości w ostatnich miesiącach jest wyrazem rosnącego zainteresowania 
inwestorów, którzy po doświadczeniach trudnych lat 2008 i 2009 unikają małych gos-
podarek krajów bałtyckich czy Węgier. Szacuje się, że w Warszawie już od IV kwartału 
będzie spadać bezrobocie z 7,4 % do 4,6 % w 2012 r., a ceny nieruchomości wzrosną 
o ponad 12 %1. 

Polska jako jedno z głównych centrów  
offshoringu usług w Europie 

Offshoring jest trudną decyzją, ale nasz kraj sprzyja przedsiębiorstwom podejmują-
cym takie ryzyko. Każdego roku przybywa centrów usług wspólnych i procesów bizneso-
wych we wszystkich polskich miastach, zarówno największych, jak i prowincjonalnych. 
Kraj nasz świadczy usługi finansowe, kadrowe, związane z  obsługą klienta, doradcze, 
informatyczne, programistyczne i wiele innych dla inwestorów pochodzących głównie 
z USA i Wielkiej Brytanii. Amerykański koncern IBM, który zatrudnia już w Polsce kil-
ka tysięcy pracowników w  warszawskiej centrali, w  Laboratorium Oprogramowania, 
w centrum usług finansowo-księgowych w Krakowie i w gdańskim Regionalnym Cen-
trum Kompetencyjno-Wdrożeniowym, w ubiegłym tygodniu otworzył nowe centrum 
we Wrocławiu. Zapewnia ono outsourcingowe wsparcie dla klientów IBM w monitorin-
gu i administrowaniu serwerami, pamięciami masowymi i oprogramowaniem. 

Co trzecie centrum usług w  Europie Środkowej znajduje się w  Polsce. Obsługują 
one księgowość, finanse, IT polskich i międzynarodowych firm. Ogółem polskie centra 
zatrudniają 45–50 tys. pracowników. W 2011 r. planowane jest otwarcie nowych firm 
z tego sektora, które dadzą 10 tys. nowych miejsc pracy. 
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Planowane jest otwarcie centrów usług przez Infosys BPO Poland, które w  Łodzi 
zatrudni 900 osób, z kolei Shell w Zabierzowie stworzył 800 miejsc pracy, a ABN Amro 
(obecnie Royal Bank of Scotland) 600 etatów w Warszawie. Zainteresowanie usługami 
biznesowymi odzwierciedla też rozwój polskich firm działających w tej branży. Polska 
firma Target BPO z  Łodzi, specjalizująca się w  outsourcingu (na zlecenie firm krajo-
wych) i offshoringu (na zlecenie firm zagranicznych) sił sprzedaży, księgowości, kadr 
i płac oraz dystrybucji prasy, ma ponad 1200 pracowników i obsługuje ponad 20 pod-
miotów zagranicznych, operujących także na rynku polskim2.

Zakończenie
Na podstawie doświadczeń z projektów inwestycyjnych w branży usług biznesowych 

zagraniczni inwestorzy przekonali się, że przeniesienie funkcji biznesowych za granicę 
oznacza nie tylko redukcję kosztów, ale także może przyczynić się do podniesienia jako-
ści usług. Poprawa jakości nie jest zwykle pierwszorzędnym warunkiem lokalizacji pro-
cesu. Niemniej poszukiwanie oszczędności przestaje być jedynym motywem rozbudowy 
centrów w Polsce. Zaczęły one bowiem obsługiwać zaawansowane technologicznie ope-
racje, które do tej pory były zarezerwowane dla zachodnich oddziałów. 

Polscy dostarczyciele usług outsourcingowych, którzy opanowali przede wszystkim 
trzy duże segmenty usług: sprzedaż, obsługę klienta typu back-office oraz finanse i księ-
gowość, mają do zaoferowania dokładnie to, czego potrzebują zachodnie firmy poszu-
kujące właściwego usługodawcy. Oferowana jest dobrze wykształcona kadra, mogąca 
pochwalić się znajomością języków obcych. Pracownicy poza kwalifikacjami posiadają 
także odpowiednie doświadczenie, a  powszechność kształcenia powoduje, że polskie 
uczelnie są źródłem młodej, choć niedoświadczonej, ale dobrze przygotowanej kadry. 

Obok dużych zasobów siły roboczej, wysokich kwalifikacji technicznych i  podo-
bieństw kulturowych mamy stabilną gospodarkę, rozwijającą się i poprawiającą infra-
strukturę oraz wzrastającą podaż powierzchni biurowej o różnym standardzie. Możemy 
z  sukcesem konkurować z  usługodawcami z  innych krajów naszego regionu. Bardzo 
ważną przy tym kwestią jest skuteczne wykorzystanie dzisiejszych przewag do osiągnię-
cia korzyści w przyszłości. Ponieważ decyzja o wyborze lokalizacji inwestycji będzie co-
raz rzadziej sugerowana czynnikami kosztowymi, a argumenty finansowej atrakcyjności 
są najważniejsze tylko przy procesach o niskiej złożoności, już wkrótce wybór lokalizacji 
inwestycji będzie zależeć przede wszystkim od jakości dostarczanego procesu. Sposo-
bem przyciągnięcia inwestorów będzie więc rozwijanie i poszerzanie oferty usług opar-
tych na wiedzy i najwyższych kompetencjach. Oznacza to, że analiza dzisiejszej pozycji 
kraju w stosunku do konkurentów oraz znajomość etapu, w którym znajduje się on na 
ścieżce rozwoju inwestycji pozwoli zapewnić takie przewagi, aby napływające inwestycje 
sprzyjały rozwojowi gospodarczemu.
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Przypisy

1 Wg szacunków NBP.
2 Źródło: PAIiIZ.
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Offshoring in the contemporary world economy

Summary 

Deteriorating economic conditions during the crisis for many companies were the 
reason for searching for profitability. Offshoring has become the chance for survival. 
Offshoring is not only the form of specialization of production guaranteeing the most 
efficient possible use of factors of production, but also the specialization of individual 
processes such as accounting, human resources management, customer service, call cen-
tre, etc.

The paper presents various methods of estimating the intensity of offshoring in a giv-
en country or industry, and assessing the attractiveness of offshoring locations. In addi-
tion to the presentation of these methods, the assessment of the attractiveness of Poland 
and countries of our region of Europe in different rankings will be carried out. The posi-
tion of Poland as the market that attracts foreign investors is also reviewed.


