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Rynek usług outsourcingu wymaga pielęgnacji
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- Wszystkim spadały przychody w kryzysie, a nam rosły. Dlatego w ciągu dwóch lat branża 
nowoczesnych usług outsourcingowych w Polsce powiększyła się o 50 proc. w ciągu dwóch lat, do 
ponad 3 mld dolarów, podobnie jak zatrudnienie - powiedział Jacek Levernes, prezes Związku 
Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL), wiceprezes Hewlett-Packard na region EMEA.

Scharakteryzował on w ten sposób sytuację w tej branży, otwierając II Konferencję ABSL i VI Forum 
Outsourcingu Radshow.  
 
W Europie Środkowo-Wschodniej działa obecnie 500 firm z tego sektora, które zatrudniają 200 tys. osób. Mają 
one ok. 7 proc. udział w globalnym rynku usług outsourcingu biznesowego. W minionym roku ich łączne 
przychody zwiększyły się o 21 proc.  
 
W naszym regionie liderem w branży jest Polska - wynika z oceny przedstawionej przez Marka Grodzińskiego, 
wiceprezesa ABSL, członka zarządu firmy doradczej Capgemini. Działa u nas 280 centrów nowoczesnych usług, 
wszystkie z kapitałem zagranicznym, należących do 220 inwestorów. Pod względem zatrudnienia (69 tys., do 
końca roku będzie prawdopodobnie 75,5 tys.) wyprzedzamy dwukrotnie bezpośrednich konkurentów, Czechy i 
Węgry.  
 
Polscy specjaliści obsługują projekty przede wszystkim z zakresu finansów i księgowości (FAO), IT, działalności 
badawczo-rozwojowej (R&D), obsługi klienta i projektów opartych na wiedzy - KPO (knowledge proces 
outsourcing). Przykładowo, w segmencie R&D operują m.in. Centrum Badań i Rozwoju City Handlowy w Łodzi, 
Centrum Intel w Gdańsku, Centrum Samsung Electronics Polska w Warszawie, Centrum Siemens we Wrocławiu, 
Centrum Microsoft w Warszawie.  
 
Z analizy ABSL wynika, że wręcz pojawiły się specjalności na polskim rynku. Na przykład najwięcej firm 
oferujących usługi finansowe i księgowości jest w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, usługi IT - w Krakowie, 
Trójmieście i Katowicach, a najwięcej zaawansowanych projektów opartych na wiedzy trafia do Krakowa, 
Trójmiasta i Wrocławia.  
 
Wśród właścicieli tych firm dominują inwestorzy z Europy Zachodniej, co świadczy, zdaniem Grodzińskiego, o 
rosnącej popularności lokowania centrów outsourcingowych w krajach leżących blisko geograficznie i kulturowo 
(zjawisko nearshoringu). To jedna z naszych przewag konkurencyjnych, szczególnie wobec dominującego 
usługodawcy, którym są Indie. Do istotnych kryteriów wyboru Polski zalicza się też m.in. jakość kadr i znajomość 
języków obcych, także stabilność polityczno-gospodarcza (wygrywamy w ten sposób z modnymi do niedawna 
krajami Afryki Północnej, w tym Egiptem, ale także niektórymi sąsiadami europejskimi), duża liczba absolwentów 
szkół wyższych.  
 
- Przestaliśmy być natomiast konkurencyjni pod względem kosztów - zauważył Krystian Bestry, wiceprezes ABSL, 
dyrektor zarządzający Infosys BPO Europe.  
 
Dlatego, jak wynikało z debaty, z jednej strony należy zabiegać o inwestycje w najnowocześniejsze usługi, oparte 
na wiedzy ekspertów, bo takie trudno "z dnia na dzień" przenieść do kraju o niższych kosztach robocizny. Z 
drugiej natomiast strony, rząd polski powinien wzmacniać i uatrakcyjniać politykę proinwestycyjną. Pod tym 
względem daleko nam nawet do naszych bezpośrednich sąsiadów, podkreślano w dyskusji.  
 
Jak podkreślono, biznes, który praktycznie powstał dopiero po 2004 roku, i tak szybko się rozwinął, musi być 
jednak odpowiednio pielęgnowany, aby nie zaczął więdnąć.  
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