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Rezumat. În ultimele două decenii a luat amploare un fenomen 

economic caracterizat prin transferul activităţilor de producţie din ţările 
dezvoltate spre cele aflate în curs de dezvoltare.  Această practică poate fi 
considerată drept răspunsul pe care marile companii l-au găsit pentru 
problema costurilor de producţie ce se aflau într-o continuă creştere, 
concomitentă cu creşterea nivelului de trai şi cu cel al remuneraţiei.   

Acest  articol îşi propune să analizeze conceptul de externalizare a 
serviciilor din punctul de vedere al evoluţiei sale, dar şi din punct de 
vedere al stimulentelor, plusurilor şi minusurilor aferente acestui concept. 
Pe de altă parte, acest articol urmăreşte să surprindă veridicitatea 
fundamentelor acestui concept, precum şi dacă acesta ar putea fi 
implementat in sistemul  public de prestări servicii din România. 
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1. Considerente generale 
 
Noţiunea de externalizare vine din terminologia americană outside 

resourcing, cu sensul de a procura din exterior. Termenul a fost utilizat ulterior 
în limbajul economic pentru a indica recurgerea la surse externe în vederea 
dezvoltării  activităţii intreprinderii, care în mod tradiţional  îşi utiliza resursele 
interne. 

Conform unui articol publicat de Tim Hindle în The Economist, 
externalizarea este un fenomen mai vechi care şi-a făcut simţită prezenţa încă 
din timpul celui de-al doilea război mondial, cunoscând o evoluţie remarcabliă 
mai ales după anul 1990. Astfel, potrivit unor estimări, în anul 1946 doar 20% 
din valoarea  adăugată a bunurilor şi serviciilor companiilor americane 
proveneau din surse exterioare; 50 de ani mai târziu, proporţia s-a triplat 
ajungând la 60%. 

Aceeaşi observaţie este repetată şi de Rob Aalders în The IT Outsourcing 
Guide, unde susţine faptul că externalizarea nu este  un fenomen nou, că încă de 
acum 50 de ani companiile şi-au externalizat publicitatea, serviciile juridice, 
activităţile de întreţinere şi producţie (Aalders, 2001, p. 38). 

Autorii B. Quélin şi A. Duhamel afirmă că externalizarea este însoţită 
frecvent de un transfer de resurse materiale şi umane către prestatorul ales. 
Acesta are sarcina de a se substitui serviciilor interne în cadrul unei relaţii pe 
termen mediu sau lung (în medie 5-6 ani) cu întreprinderea client (Quelin, 
Duhamel, 2003, pp: 647-661). 

Cu toate că externalizarea este văzută de mulţi ca o tendinţă a viitorului 
care aduce numeroase beneficii paretnerilor, totuşi există şi voci care pun la 
îndoială efectele acestui fenomen. Henry Kissinger este unul dintre aceştia, el 
făcând anumite comentarii sarcastice cu privire la procesul de externalizare, în 
timpul unei conferinţe la Las Vegas, întrebându-se dacă America va rămâne o 
mare putere sau o putere dominantă în contextul creşterii importanţei 
externalizării activităţilor. Lui i se alătură şi Gary Hamel, care este conştient de 
schimbările care au loc în lume şi de rapiditatea acestor schimbări. El afirmă în 
cartea Leading The Revolution că lumea este conştientă de faptul că am intrat 
într-o nouă eră dominată de schimbări majore, însă întrebarea este dacă ne plac 
aceste schimbări. 

În ultimii ani, literatura de specialitate se concentrează tot mai mult pe 
strategia externalizării atunci când se abordează tema selectării variantei de 
proiectare. În planul de dezvoltare al unui sistem se regăseşte şi opţiunea de 
externalizare, precum şi modul în care această soluţie poate fi folosită în timpul 
derulării proiectului de realizare a sistemului. Dacă în alegerea tipului de 
externalizare pentru activităţile de rutină, contabilitate, resurse umane, 
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marketing, lucrurile sunt relativ clare şi se poate apela la experienţe anterioare, 
în domeniul dezvoltării sistemelor apar destul de multe probleme, datorită 
cerinţelor pretenţioase ale beneficiarilor, lipsei de experienţă, ceea ce conduce 
la dificultăţi în selectarea strategiei care să răspundă cel mai bine obiectivelor 
firmei (Outsourcing Institute, 2002). 

Studiind opiniile unor autori (Wilcocks, Fitzgerald, 1993, pp. 201-217), 
am putut identifica următoarele opţiuni de externalizare, având în vedere mai 
multe criterii de clasificare: 

 În functie de proporţia externalizării, aceasta poate fi: totală, selectivă, 
parţială. 

 Referitor la domeniul de externalizare se pot externaliza: resursele 
umane, gestiunea proiectului de dezvoltare, managementul serviciilor. 

 Conform ontractului de externalizare, aceasta poate fi: generală, de 
tranziţie, procese economice. 

 Tipul relaţiilor de externalizare: un furnizor – un client, un furnizor – 
mai mulţi clienţi, mai mulţi furnizori – un client, mai mulţi vânzători – 
mai mulţi clienţi. 

 În funcţie de perioada de externalizare: pe termen lung sau pe termen 
scurt. 

 Dupa localizarea furnizorului: pe plan local, internaţională (offshore) şi 
regional (nearshore) – cât mai aproape de client. 

Fenomenul de externalizare se referă în general la procurarea de inputuri 
materiale sau servicii de către o firmă de la o sursă din afara ei. În acest context 
externalizarea poate fi atât internă, cât şi internaţională. 

Externalizarea internă reprezintă procurarea de către o firmă a unor 
servicii sau inputuri materiale de la o sursă aflată într-o altă firmă din aceeaşi 
ţară.  

Externalizarea internaţională este definită ca fiind procurarea de către o 
firmă a unor servicii sau inputuri materiale de la o sursă aflată într-o altă ţară. 
Acest termen include atât externalizarea internaţională intra-firme (prin care 
furnizorul străin de inputuri este încă deţinut de firmă), cât şi externalizarea 
internaţională la distanţă (prin care furnizorul străin de inputuri este 
independent de firma care utilizează inputurile). Externalizarea internaţională 
este parte a importurilor de bunuri şi servicii ale unei ţări. Un alt termen des 
utilizat pentru externalizarea internaţională este „offshoring". 

Externalizarea internaţională este utilizată mai ales de către firmele din 
economiile avansate care îşi direcţionează parţial  activitatea către firme 
localizate în ţări aflate în curs de dezvoltare, în special pentru reducerea 
costurilor. 
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Noutatea în acest moment în domeniul externalizării constă în faptul că 
aceasta a luat amploare în cadrul serviciilor. Mult timp sectorul serviciilor a 
fost considerat impenetrabil de către concurenţa internaţională. Odată cu 
îmbunătăţirea tehnologiei comunicaţiilor, cum ar fi internetul, serviciile pot 
trece graniţele politice pe calea undelor, obţinând, în acelaşi timp, acces la forţă 
de muncă ieftină, dar bine pregătită. 

Deşi s-ar putea aştepta ca externalizarea serviciilor să aducă beneficii pe 
termen lung, ar putea exista şi costuri de ajustare, sub forma pierderilor de 
locuri de muncă, proces vizibil mai ales la nivel microeconomic, întrucât chiar 
şi în ţările avansate procesul de externalizare a serviciilor este la început.  

 
2. Stimulente ale externalizării 
 
Se pot observa anumiţi factori care influentează schimbările din lume şi 

care, în acelaşi timp, fac din externalizare o activitate atractivă pentru oamenii 
de afaceri din întreaga lume. 

Globalizarea şi competitivitatea forţează firmele să găsească modalităţi 
mai eficiente pentru dezvoltarea şi utilizarea tehnologiilor informaţionale, în 
vederea obţinerii avantajelor concurenţiale şi creşterii performanţelor. 
Dezvoltarea sistemelor informaţionale a devenit din ce în ce mai costisitoare, 
solicitând resurse umane cu abilităţi şi competenţe tot mai mari, şi cu o înaltă 
pregătire profesională. Pentru a face faţă competiţiei acerbe, firmele trebuie să 
fie eficiente, să ofere produsele pe piaţă la timp şi să se încadreze într-un buget 
cât mai redus. Mai mult, cerinţele şi preferinţele clienţilor sunt într-o continuuă 
schimbare. Ca răspuns la aceste provocări, firmele încearcă să transfere 
responsabilitatea deţinerii specialiştilor, facilităţilor şi  echipamentelor către o 
terţă parte, localizată, de cele mai multe ori, în ţările în curs de dezvoltare, unde 
există un mare potenţial uman şi multiple oportunităţi, ce avantajează derularea 
proiectelor într-un timp cât mai scurt şi la un cost cât mai redus. 

Profesorul Michael Porter afirma în una din cărţile sale, Competititve 
Strategy, că  efectul de globalizare poate genera reducerea costurilor (de 
producţie sau  a costurilor cu  energia), precum şi reducerea canalelor de 
distribuţie. O parte din această reducere poate fi cauzată de agresivitatea 
companiilor multinaţionale în vederea răspândirii tehnicilor lor în întreaga 
lume. Astfel, Porter afirmă că, indiferent de cauze, globalizarea conduce la 
reducerea impedimentelor din calea concurenţei la nivel mondial” (Porter, 
1980, p. 86). 

Cu toate că despre externalizare se poate vorbi încă de acum câteva 
decenii, totuşi acest fenomen a fost introdus în sfera managementului strategic 
abia în anii 1980, şi acest lucru se datorează profesorului Michael E. Porter, 
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precum şi profesorului Charles Handy, ambii aducând în discuţie modul în care 
o firmă ar trebui să-şi stabilească strategiile şi cât de important este ca firma să 
se concentreze pe competenţele pe care le deţine şi să le externalizeze pe 
celelalte, toate acestea generând reducerea costurilor, linii mai diversificate de 
produse şi servicii, precum şi o flexibilitate şi o diferenţiere mai mare faţă de 
ceilalţi producători de pe piaţă. 

Prahalad şi Hamel sunt de părere că, uneori, externalizarea pe termen 
scurt poate aduce anumite beneficii, asigurând o scurtătură pentru un produs 
mai competitiv, însă consideră că această opţiune nu asigură crearea 
competenţelor necesare pentru menţinerea avantajului concurenţial dobândit. 

 
3. Plusuri şi minusuri ale conceptului 
 
Când vorbim despre plusuri, ne putem gandi imediat la angajaţii 

furnizorului cărora li se oferă permanent traininguri pe domeniul lor de 
specialitate. În opinia autorilor Mark Power, Kevin Desouza şi Carlo Bonifazi 
externalizarea reprezintă un instrument strategic folosit de organizaţii în 
vederea obţinerii avantajului competitiv. 

Contextul economic defavorabil determină marile companii să 
externalizeze procesele din linia principală de business, sacrificând astfel o 
parte a controlului deţinut asupra resurselor şi a informaţiei, pentru a reduce 
costurile. Nivelul economiilor realizate de companii prin outsourcing poate 
ajunge la 10-15% raportat la costul total, în principal datorită economiilor de 
scară. 

Alături de considerentele financiare, există o serie de avantaje ale 
outsourcingului, cum ar fi creşterea concentrării pe procesele esenţiale, accesul 
la resurse indisponibile intern şi standardizarea proceselor. Pe de altă parte, 
există o serie de temeri legate de externalizare, precum rezistenţa organizației, 
pierderea controlului şi dubiile cu privire la calitate şi performanţă. 

Outsourcingul, inițial opțiune preferată de companiile mici, care nu-şi 
permiteau susţinerea unor activităţi colaterale specializării lor, a devenit în 
ultimii ani o soluţie şi pentru firmele medii și mari. 

Un studiu al Economist Intelligence Unit (EIU) arată că ţările din Europa 
Centrala şi de Est, alaturi de cele din Africa de Nord, sunt pe cale să devină 
următoarele destinaţii favorite pentru amplasarea de centre de outsourcing, în 
special în cazul companiilor cu sediul în Europa. 

Potrivit EIU, India devine din ce în ce mai scumpă, iar firmele europene 
doresc ţări cu care au o afinitate culturală mai mare. 

În Romania piaţa a început să crească din 2005, odată ce multinaționale 
din IT au externalizat servicii către subsidiarele locale. 
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O companie angajează subcontractori când are nevoie de personal 
suplimentar şi îi deleagă pentru efectuarea de activităţi de scurtă durată. 
Externalizarea pentru proiecte se face din lipsă de resurse şi competenţe ale 
companiei. 

 
3.1. Avantaje (microeconomice) 

 
În România, cât şi în Europa de Est, procesul de externalizare este un 

fenomen  relativ nou, ce este privit cu scepticism şi considerat de mulţi ca fiind 
unul plin de riscuri. În ţările puternic dezvoltate lucrurile sunt bine definite, iar 
externalizarea, în unele cazuri, este considerată ca un proces firesc şi necesar în 
procesul de îmbunătățire a situaţiei firmei. 

Outsourcing Institute, o voce puternică în domeniul externalizărilor, a 
construit un top 10 al motivelor pe care o companie le-ar avea pentru a apela la 
astfel de servicii: 

1. reducerea şi controlul costurilor operaţiilor; 
2. îmbunătăţirea focusului companiei; 
3. câștigarea accesului la diversele posibilităţi; 
4. resurse interne gratuite pentru alte scopuri; 
5. resurse care nu sunt disponibile în interiorul companiei; 
6. accelerarea beneficilor reingineriei; 
7. conducerea devine costisitoare de la o vreme; 
8. capitalurile ocupate devin disponibile; 
9. împărţirea riscurilor; 
10. infuzia de capital. 
Beneficii adiţionale: soluţii specializate, complete, profesioniste; uşurinţă 

în instalare şi configurare; aplicaţii integrate, puternice, flexibile şi sigure; 
creşterea acurateţii, productivităţii şi eficienţei; reducerea sau chiar eliminarea 
necesităţilor de stocare. 

De asemenea, outsourcingul aduce şi beneficii la nivel macroeconomic, 
direcţionând fluxuri de capital spre economiile aflate în proces de dezvoltare. 
Aceste fluxuri de capital materializându-se prin construirea unităților de 
producţie şi crearea de locuri de muncă, ajutând astfel la creşterea nivelului de 
trai, precum şi a sustenabilităţii acestor economii, în principal prin reducerea 
ratei şomajului şi a creşterii produsului intern brut. 

 
3.2. Dezavantaje 

 
Desigur că există şi dezavantaje, ca în orice fel de asociere în care una din 

condițiile de bază este aceea a compromisului. 
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Unul dintre dezavantaje ar fi necunoaşterea de către outsourcer a mediului 
clientului său, atât intern, cât şi extern. Desigur, cu o bună colaborare, 
comunicare şi răbdare, acest impediment poate fi cu uşurinţă înlăturat. 

Un al doilea dezavantaj ar fi o definire incorectă a obiectivului 
externalizării unei activităţi, după o analiză serioasă a deciziei de externalizare. 
Decizia trebuie luată avându-se în vedere atât beneficiile, cât şi alte 
considerente. 

Dintre aceste considerente putem aminti alinierea deficitară a 
obiectivelor, a timpului de reacţie şi a calităţii, aspecte controlabile prin diverse 
metode prestabilite cu furnizorul, precum şi diferenţa de mentalitate între 
„angajaţii companiei” şi  „colegii externalizaţi”, de la nivel de mândrie 
personală până la pachete de compensare. 

Rezultatele externalizării nu sunt imediate. Majoritatea organizaţiilor au 
avut un declin de până la 20% în productivitatea muncii, în primul an al unui 
contract de outsourcing, în principal din cauza timpului alocat transferului de 
cunoştinţe către furnizorul de outsourcing. După ce clientul şi furnizorul îşi 
aliniază nivelul de cunoştinţe şi obiective, pot lucra împreună mai eficient, 
generând astfel economii de costuri. 

La nivel macroeconomic, dezavantajele sunt mai pregnante pentru 
economiile avansate, deoarece prin procesul de externalizarea activitatea 
externalizată se transferă spre o altă economie, iar odată cu aceasta şi locurile 
de muncă, conducând la o reducere a nivelului de trai şi o sporire, cel puţin pe 
termen scurt, a ratei şomajului.   

 
Concluzii 
 
În urma analizei făcute în acest articol, am ajuns la concluzia că, odată cu 

liberalizarea pieţelolor în ţările aflate în curs de dezvoltare, marile companii din 
ţările dezvoltate au găsit o metodă de reducere a costurilor prin direcţionarea 
unei părţi din producţie spre subsidiare sau parteneri din aceste zone. Această 
strategie adoptată de marile companii le-a adus acestora o reducere a costurilor 
de producţie de aproximativ 20%, stimulându-le astfel să accentueze procesul 
de globalizare prin intensificarea practicilor de outsourcing. 

Prin urmare, aceste practici au contribuit decisiv la accelerarea 
procesului de globalizare, interconectând economiile aflate în curs de 
dezvoltare cu cele deja dezvoltate (Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, 
Germania, Japonia etc.). 

Comparând plusurile şi minusurile conceptului de externalizare, putem 
observa că la nivel microeconomic balanţa înclină în favoarea avantajelor aduse 
de implementarea acestui concept, pe când la nivel macroeconomic putem vorbi 
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de un echilibru între pierderile suferite de economiile avansate şi de beneficiile 
avute de economiile aflate în curs de dezvoltare. În acest caz putem vorbi 
despre o redistribuire a veniturilor la nivel mondial, dinspre economiile 
dezvoltate spre economiile aflate în curs de dezvoltare. 

Cât priveşte al doilea obiectiv al acestui articol, posibilitatea 
implementarii conceptului de outsourcing în sistemul public de prestări servicii, 
date fiind costurile macroeconomice provocate, considerăm necesară 
aprofundarea acestei probleme, cu toate că la nivel mondial avem câteva 
exemple reuşite de externalizare a serviciilor publice (sistemul sanitar  din 
Statele Unite ale Americii, precum şi parţial sistemul de educaţie din aceeaşi 
ţară). 
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