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СТРАТЕГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА АУТСОРСИНГА

Ас. Влади Куршумов

Въведение

Понятието „аутсорсинг” е съвкупност от две думи – „аут” и „сорсинг”.
Според Power, Desouza и Bonifazi1 „сорсинг” изразява прехвърляне на работа,
отговорности, решения към някой друг, така както мениджърите прехвърлят
работа на своите служители. „Аут” изразява прехвърляне към външен изпълни-
тел. Както Heywood2 твърди, обект на аутсорсинг са вътрешни за фирмата
бизнесфункции, дейности, процеси, както и свързани с това активи, прехвърлени
към външен доставчик на услуги, в чието изпълнение той е тесен специалист, за
определен период от време при договорена конкурентноспособна цена. Отличи-
телна характеристика на аутсорсинга е стремежът към изграждане на дългос-
рочно сътрудничество на базата на доверие между контрагентите (Brown и
Wilson, 20053). Дългосрочният характер на процеса налага участие на висшето
ръководство при вземане на решения, свързани с аутсорсинга, което го поставя
в обхвата на стратегическото планиране при всяка компания. Неговата роля се
състои в определяне на основните приоритети в областта на аутсорсинга в от-
говор на динамиката на средата, глобализацията на икономиката, промяна в
пазарната конюнктура, промяна в конкурентните предимства и позиции на фир-
мата. Според Л. Варамезов4, решението за изнасяне на дейности е „един от
най-сложните избори пред всяко ръководство и не трябва да се взема с лека
ръка”. Той допълва, че е необходимо „организациите да направят преоценка на
съществуващите процеси, технологии, продукти или услуги, с цел да се съсре-
доточат върху стратегическите за тях дейности”5.

Целта на статията е извеждане на типовете стратегии и взаимоотноше-
ния в областта на аутсорсинга и представяне на методика за тяхното характе-
ризиране.

За постигане на целта е заложено изпълнението на следните по-важни из-
следователски задачи:

1 Power, M. J., K. Desouza, C. Bonifazi. The Outsourcing Handbook. How to Implement a Successful
Outsourcing Process. Kogan Page Ltd., London and Philadelphia, 2006, p. 1-2.

2 Heywood, B. J. The Outsourcing Dilemma: The Search for Competitiveness. Pearson Education Ltd.,
Great Britain, 2001, p. 27.

3 Brown, D., S. Wilson. The Black Book of Outsourcing. How to Manage the Changes, Challenges, and
Opportunities. John Wiley and Sons, Inc., New Jersey, 2005, p. 20.

4 Варамезов, Л. Аутсорсингът (Идеята, че не можем да направим всичко сами). Академично изда-
телство „Ценов”, библиотека „Образование и наука”, книга 29, Свищов, 2012, с. 82.

5 Варамезов, Цит.съч, 2012, с. 82.
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- обобщаване на основните характеристики на аутсорсинг стратегията;
- определяне на типовете аутсорсинг стратегии, според тяхната „шири-

на” и „дълбочина”;
- определяне на критерии за изследване на взаимоотношенията между

аутсорсинг партньори и начините за тяхното категоризиране;
- извеждане на основни изводи за същността и съдържанието на аутсор-

синг стратегията.

1.Същност и особености на аутсорсинг стратегията

Стратегия, според Porter6, е създаване на уникална и стойностна позиция,
включваща различни дейности. Той допълва, че при формирането на стратеги-
ята трябва да предвидиш също и това, което не трябва да правиш. Конкурент-
ната стратегия се свързва с това да бъдеш различен, водещо до избор на ком-
плект от дейности, които носят микс от стойности. Daniell7 посочва, че страте-
гията е изкуство и наука за постигане на конкретна визия, цел или по-висока
стойност за бизнесорганизацията чрез целенасочено действие, а според Burkholder8

тя е план за действие за постигане на конкретни цели, чието определяне е пред-
шествано от дефиниране на мисията и целите на организацията. Тези характери-
стики се отнасят, както за корпоративната, така и за стратегията в областта на
аутсорсинга. В този ред на мисли, ако корпоративната стратегия показва пътя за
постигане на корпоративните цели, то аутсорсинг стратегията е насочена към
постигане на целите при износа на дейности. Когато говорим за аутсорсинг стра-
тегия е необходимо да вземем предвид цялостния аутсорсинг процес. Нейното
правилно определяне става едва след задълбочен анализ на средата, формулира-
не на ясни цели, оценка на ползите и рисковете от износа на дейности и др. На
тази база считаме, че основни нейни характеристики са:

- базира се на корпоративната стратегия и очертава пътя за постигане на
целите в аутсорсинг политиката на фирмата;

- отразява очакваните промени в средата, в която оперира фирмата;
- необходимостта от нейното разработване се налага от факта, че реали-

зирането на целите при аутсорсинга допринася за реализиране и на кор-
поративните цели на фирмата.

Според нас, подходящ инструментариум за характеризиране на стратегията е
методика, включваща определяне на „ширина” и „дълбочина” на аутсорсинга. Gilley
и Rasheed9 определят ширината според броя на изнесените дейности, като дял от
общия брой на дейностите, изпълнявани в предприятието. Дълбочината се изразя-
6 Porter, M. What is Strategy? Harvard Business Review, Harvard Business School Publishing, November-

December 1996, pp. 60-78.
7 Daniell, M. The Elements of Strategy. A Pocket Guide to the Essence of Successful Business Strategy.

Palgarve Macmillan, New York, 2006, p. 1.
8 Burkholder, Nicholas. Outsourcing. The Definitive View, Applications, And Implications. John Wiley

& Sons, Inc., 2006, p. 33.
9 Gilley, K. M., A. Rasheed. Making More by Doing Less: An Analysis of Outsourcing and Its Effect on

Firm Performance, Journal of Management, Vol. 26, No. 4, 2000, pp. 763-790.
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ва в частта от всяка дейност, която е предоставена за изпълнение на външен из-
пълнител. Посочените автори използват този подход, за да докажат влиянието на
интензивността10 на практикувания аутсорсинг върху стопанската дейност на фир-
мата. Тъй като в отделни случаи дадена дейност трудно би могла да се раздели на
части, то предлагаме друг подход за изследване на посочените категории. При
определяне на ширината се изследва броят на засегнатите от аутсорсинг функции в
предприятието, а при дълбочината – броят на дейностите в отделната функционал-
на област. Следва да се подчертае, че категориите „ширина” и „дълбочина” сами
по себе си нямат статут на стратегия, а се използват единствено като измерители,
на чиято база да бъде определена аутсорсинг стратегията на фирмата. Според нас,
посоченият инструментариум е подходящ от гледна точка на това, че позволява
обвързване на обхвата на стопанска дейност с равнището на прилагания аутсор-
синг. Важен е фактът, че определянето на стратегията в областта на аутсорсинга
не изчерпва самия процес по износ на дейности към външен изпълнител, но поставя
границите и насоката, в които той да се планира и прогнозира.

За количествено измерване на величините „ширина” и „дълбочина” пред-
лагаме използването на формули 1 и 2.

(1)

където:
W(outs) е ширина на аутсорсинга;
F(outs) – брой на засегнатите от аутсорсинг функции;
Nf – общ брой на функциите.
Коефициентът „W(outs)” варира в границите 0 – 1. При W(outs)=0, то пред-

приятието не извършва аутсорсинг. При W(outs)=1 следва, че предприятието е
изнесло дейности от всяка своя функционална област.

(2)

където:
D(outs) е дълбочина на аутсорсинга;
Act(outs) – засегнати от аутсорсинг дейности;
Nact – общ брой дейности, включени във функцията.
Коефициентът „D(outs)” варира също в границите 0 – 1. Изчислява се за

всяка засегната функция поотделно. При D(outs)=0 следва, че функционалната
област не е засегната от аутсорсинг. На практика, ако коефициентът се изчис-
лява само за засегнатите функции, то не може да съществува D(outs)=0. При
D(outs)=1 следва, че всички дейности от тази функционална област биват за-

,)()(
Nf
outsFoutsW 

,)()(
Nact

outsActoutsD 

1 0 В изследването на K.M. Gilley и A. Rasheed интензивността на аутсорсинга е обобщаващ показа-
тел, включващ в себе си неговата ширина и дълбочина (при износ на основни и странични
дейности) и той е един от факторите, влияниещи върху цялостната дейност на фирмата. Остана-
лите фактори са динамиката на средата и особеностите на корпоративната стратегия.
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сегнати от аутсорсинг. При това положение можем да говорим за функционален
аутсорсинг11 или аутсорсинг на цели бизнеспроцеси в обхвата на дадената функция.

За изследване на дълбочината на аутсорсинга на предприятието като цяло,
може да се използва формула 3.

(3)

където:
DF(outs) е дълбочина на аутсорсинга в цялото предприятие;
Di(outs) – дълбочина на i-тата функция;
F(outs)– брой на засегнатите от аутсорсинг функции.
За изследване и типологизиране на аутсорсинг стратегията на дадено пред-

приятие следва ширината и дълбочината, характеризиращи неговите функцио-
нални области и дейности, да се представят комбинирано. За целта предлагаме
построяването на матрица (фиг.1), по чиято хоризонтала се нанасят значенията
на дълбочината на практикувания аутсорсинг – коефициент „DF(outs)”.

Фиг. 1. Матрица „аутсорсинг стратегия”

,
)(

)(
)( 1
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1 1 Функционален аутсорсинг е налице, когато всички или значителна част от дейностите, които се
включват в дадена функционална област биват изнесени към външен изпълнител. Обособяването
на функционалните области във фирмата е индивидуално. Най-често в техния обхват влизат
области като: човешки ресурси, производство, маркетинг, финанси, научна и развойна дейност,
снабдяване, пласмент и др.
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Така се формират три значения за дълбочина – малка (0 - 0,33); средна
(0,34 - 0,66) и голяма (0,67 - 1,00)12. По вертикала се нанасят съответно значени-
ята според ширината, изчислена на база коефициент „W(outs)”. Отново се раз-
граничават малка (0 - 0,33); средна (0,34 - 0,66) и голяма (0,67 - 1,00) ширина.
При комбинацията на ширина и дълбочина се образуват девет зони, всяка от
които характеризира определен тип аутсорсинг стратегия. На тази база могат
да се очертаят девет типа аутсорсинг стратегии:

Зона 1 се характеризира със стратегия на селективен аутсорсинг (малка
дълбочина и малка ширина). При използване на тази стратегия предприятието
изнася малка част от своите дейности, които са внимателно селектирани, спо-
ред нуждите на стопанската дейност. Зона 1 се отличава с най-голяма селек-
тивност и най-малък брой, както на засегнатите функции, така и на общия брой
на засегнатите дейности.

Зона 2 се характеризира със стратегия на селективен, ориентиран към
функциите аутсорсинг (малка ширина и средна дълбочина). Общият брой на
изнасяните дейности е по-голям, но ограничен в малко функционални области.

Зона 3 – стратегия на функционален аутсорсинг (малка ширина и го-
ляма дълбочина). При тази стратегия са изнесени много на брой дейности, ко-
ито засягат малко функционални области.

Зона 4 – стратегия на селективен, ориентиран към дейностите аут-
сорсинг (малка дълбочина и средна ширина). Изнесени са малко на брой дей-
ности, но от обхвата на повече функционални области.

Зона 5 – стратегия на балансиран аутсорсинг (средна ширина и средна
дълбочина). Предприятието е изнесло умерен брой дейности, които засягат около
половината от неговите функционални области.

Зона 6 – стратегия на масов дълбочинен аутсорсинг (средна ширина и
голяма дълбочина). Изнесени са много на брой дейности от около половината
функционални области в предприятието.

Зона 7 – стратегия на разпръснат аутсорсинг (малка дълбочина, но
голяма ширина). Изнесени са малко на брой дейности, но от всички (при
W(outs)=1) или почти всички функционални области.

Зона 8 – стратегия на широк масов аутсорсинг (голяма ширина и сред-
на дълбочина). Изнесени са около половината от общия брой на дейностите,
засягащи всички или почти всички функционални области на предприятието.

Зона 9 – стратегия на тотален аутсорсинг (голяма ширина и голяма
дълбочина). Изнесени са всички или почти всички дейности от всички или по-
чти всички функционални области на предприятието.

Точка „А” от матрицата (фиг. 1) отразяваща DF(outs)=1 и W(outs)=1 е
възможна в случай, когато говорим за дублиране на цялото производство чрез
наемане на външни изпълнители. Тази ситуация би могла да се срещне при
офшорния аутсорсинг, при който големи международни компании основават цели

1 2 Значенията 0,33 и 0,66 са образувани като средни величини за диапазона 0-1, разделящи го на
три равни части.
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производствени комплекси зад граница, ръководени изцяло от външни за фир-
мата-майка изпълнители.13

В обобщение считаме, че компаниите разполагат с много възможности за
използване на аутсорсинга като инструмент за повишаване ефективността на
стопанската дейност. Определянето на стратегия като начин за реализиране на
целите в областта на аутсорсинга има голямо значение за постигане на успех.
Както вече стана ясно, необходимо е тази стратегия да се формира заедно с
корпоративната и функционалните стратегии14 на фирмата и да е обвързана и
добре балансирана с тях. Това изискване се налага от връзката на аутсорсинга
с отделните функционални области, както и с един от основните принципи на
планиране на стопанската дейност на предприятието, а именно подчиняване на
частите на плана на цялостния бизнесплан.

При планирането в областта на аутсорсинга, заедно с определяне типа на
стратегията, е необходимо изследване и на взаимоотношенията между партньо-
рите. Според McIvor15, изборът на най-подходящите взаимоотношения има ог-
ромно значение за успеха на следваната стратегията и за постигане на целите.

2. Особености на взаимоотношенията между аутсорсинг партньорите

При изследване на вида на взаимоотношенията между контрагентите в
аутсорсинга е необходимо да се изследва степента на ангажираност между
тях. По наше мнение факторите, които влияят върху нея са най-общо:

Първо, срок на договора за аутсорсинг;
Второ, степен на зависимост16.
Както вече бе посочено, при аутсорсингa преобладават дългосрочните

взаимоотношения. В същото време, при неблагоприятни икономически тенден-
ции и променлива бизнессреда, дългосрочното планиране е възпрепятствано и
компаниите се насочват към по- краткосрочни бизнесрешения, за да запазят
позициите си на пазара. Поради това срокът на договора при евентуален аут-
сорсинг контракт може условно да бъде разделен на три групи: до 2 години; от
2 до 5 години и над 5 години.

1 3 Примери за такива компании могат да посочат най-вече в автомобилостроенето, текстилната
промишленост, хранително-вкусовата промишленост и високотехнологичните отрасли. По док-
лад на международната консултантска фирма A. T. Kearney, България заема 17-то място в света
като атрактивна аутсорсинг дестинация за международните компании за 2011 г. Виж. „A.T.
Kearney Global Services Location Index, 2011”. Сега в страната дейност осъществяват компании
като IBM, Hewlett-Packard, Coca-Cola, канадската компания „Telus”, Johnson Controls, Great Wall
и др.

1 4 Под „функционални стратегии” се имат предвид стратегиите, разработени на ниво функционал-
ни звена на предприятието – маркетингова, производствена, стратегия в сферата на човешките
ресурси, снабдяването, пласмента, финансите и др.

1 5 McIvor, R. The Outsourcing Process. Strategies for Evaluation and Management, Cambridge University
Press., 2005, p. 223.

1 6 Под „степен на зависимост” се има предвид доколко страната-клиент във взаимоотношенията е
зависима от работата на доставчика на аутсорсинг услуги.
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Що се отнася до степента на зависимост от доставчика, тя обхваща ня-
колко подфактора, а именно: стойност на ангажирани финансови средства, не-
обходими за стартиране на работа с партньора; стойност на прехвърлени ресур-
си към доставчика; степен на гъвкавост на договора17; значение на работата на
доставчика за крайните икономически резултати на клиента.

Според нас, степента на зависимост може да бъде установена посредством
оценка по всеки един от подфакторите по петстепенна скала (табл. 1). Теглото опре-
деля важността на всеки показател в общата оценка. Като най-важен е определен
показателят „значение за крайните резултати”, следван от „гъвкавост на договора”,
„прехвърлени ресурси” и „ангажирани средства”. Това е така, защото, независимо
колко средства и ресурси са отделени, при гъвкав договор те могат да бъдат обратно
усвоени или условията по тяхното управление своевременно променени.

Таблица 1

Оценка на степента на зависимост от доставчика

От друга страна, колкото по-голямо значение за крайните резултати има
доставчикът, толкова той е по-силен и е в състояние да оказва по-голям натиск
върху клиента.

Крайната оценка за степента на зависимост за съответния контракт се оп-
ределя като сума от претеглените оценки по всеки от критериите по формула 4.

(4)

където:
Rel е степен на зависимост;
Хi – оценка на i-я показател;
Yi – тегло на i-я показател.
Коефициентът „Rel” варира от 1 до 5, в зависимост от оценките. Колкото

по-голямо е значението му, толкова по-силен е доставчикът, а клиентът е в по-
неизгодна позиция и обратно, при по-ниска стойност – силата на клиента нара-

Показатели Тегло Значение Оценка Значение
Ангажирани финансови
средства

0,15 малко 1 2 3 4 5 много

Прехвърлени ресурси 0,15 малко 1 2 3 4 5 много
Гъвкавост на договора 0,30 гъвкав 1 2 3 4 5 стабилен
Значение за крайните
резултати

0,40 малко 1 2 3 4 5 голямо

Силен
клиент

Силен
доставчик

,Rel
4

1




i

YiXi

1 7 Взема се предвид степента, в която договорът и условията по него могат да бъдат променяни.
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ства. При средна стойност на сумарната претеглена оценка,18 позициите на аут-
сорсинг партньорите са сравнително изравнени.

За да се изведе степента на ангажираност с доставчика, следва да се
комбинират значенията19 на двете групи показатели: срок на договора и зависи-
мост от доставчика (фиг. 2). При комбинирането се получава матрица, състоя-
ща се от девет области със следните характеристики:

Област 1 (краткосрочен договор; ниска степен на зависимост) – много
ниска ангажираност с доставчика;

Области 2 и 4 (средносрочен договор; ниска степен на зависимост и крат-
косрочен договор; средна степен на зависимост) – ниска ангажираност с
доставчика;

Фиг. 2. Матрица „степен на ангажираност с доставчика”

Области 3, 5 и 7 (дългосрочен договор с ниска степен на зависимост;
средносрочен договор със средна степен на зависимост; краткосрочен договор

краткосрочен
договор

средносрочен
договор

дългосрочен
договор

Срок на договора между аутсорсинг партньорите

висока
зависимост

средна
зависимост

ниска
зависимост

С
те

пе
н 

на
 за

ви
си

мо
ст

 н
а 

фи
рм

ат
а

-к
ли

ен
т

от
 д

ос
та

вч
ик

а 
на

 а
ут

со
рс

ин
г 

ус
лу

ги
 (R

el
)

Област
1

0 2 г. 5 г.

1,66

3,33

5,00

Област
2

Област
3

Област
4

Област
5

Област
6

Област
7

Област
8

Област
9

1 8 При използваната петстепенна скала средната оценка, при която партньорите са с относително
изравнени сили, е оценка 3.

1 9 Разделянето на девет области е според значенията на посочените показатели. Според продължи-
телността на срока на договора се формират три негови значения: краткосрочен (до 2 години);
средносрочен (над 2 до 5 години) и дългосрочен (над 5 години). Според зависимостта от достав-
чика са обособени също три значения: ниска зависимост (0-1,66); средна (1,67-3,33) и висока
(3,34-5,00). Стойностите на показателя (1,66 и 3,33) са изчислени като средни величини за диапа-
зона 0 - 5, разделящи го на равни интервали.
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с висока степен на зависимост) – се характеризират като умерена ангажира-
ност с доставчика;

Области 6 и 8 (дългосрочен договор със средна степен на зависимост;
средносрочен договор с висока степен на зависимост) – се характеризират с
висока ангажираност с доставчика;

Област 9 (дългосрочен договор и висока степен на зависимост) – много
високо ниво на ангажираност.

В обобщение следва, че характеризирането на взаимоотношенията меж-
ду аутсорсинг партньорите е толкова важно, колкото и разработването на ефек-
тивна стратегия. Необходимо е внимателно установяване на приоритетите на
компанията в стратегически аспект, за да се достигне до най-подходящия тип
на бъдещите аутсорсинг взаимоотношения. Значение има и взаимната връзка
между срока на договора и взаимната зависимост между клиента и доставчика
при изнасянето на дейности.

Въз основа на изложеното дотук, можем да изведем следните по-важни
изводи и препоръки към мениджърите, с цел улесняване тяхната дейност и
по-специално формулиране на цялостна политика по отношение на практикува-
нето на аутсорсинг:

• Стратегическият характер на аутсорсинга налага разработване на адек-
ватна стратегия по неговото ефективно приложение. За целта мениджъ-
рите следва да познават изключително добре особеностите на компани-
ята – нейните мисия, цели, стратегически планове, функционални обла-
сти, процеси и дейности, както и особеностите на бизнессредата и да ги
обвържат с аутсорсинг планирането.

• Подходящ инструментариум за определяне на аутсорсинг стратегията
на фирмата е чрез изследване на неговата ширина и дълбочина. Този
подход може да бъде използван, както при съществуващи аутсорсинг
контракти с цел тяхната преоценка, така и при планирането на нови та-
кива. Мениджърите трябва да са наясно с това, че стратегии, които се
отличават с голяма ширина (стратегия на разпръснат аутсорсинг; стра-
тегия на широк масов аутсорсинг и стратегия на тотален аутсорсинг)
изискват повече усилия, значителни компетенции и са по-трудно реали-
зируеми поради факта, че изнасяните дейности са в обхвата на различ-
ни функционални области.

• Определянето на най-подходящите взаимоотношения между аутсорсинг
партньорите е важно от гледна точка на правилно очертаване на при-
оритетите в сътрудничеството с външни изпълнители и адекватно мо-
делиране на договора за аутсорсинг услуги. При силно динамична сре-
да, компаниите следва да търсят взаимоотношения, отличаващи се с
по-ниска степен на зависимост от доставчика, в т.ч. значително гъвкав
договор и сравнително малко влияние на външния изпълнител върху край-
ните резултати на фирмата-клиент. От друга страна, при благоприятни
бизнес условия, аутсорсингът следва да се базира на дългосрочни вза-
имоотношения, изградени на основата на доверие и взаимна зависимост.
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Заключение

Аутсорсингът е ефективен инструмент за постигане на конкурентно пре-
димство в съвременните бизнесусловия. Важен етап от планиране на дейнос-
тите в областта на аутсорсинга при всяка компания е установяване на страте-
гическите й приоритети на корпоративно ниво, отразяващи динамиката на сре-
дата и промените в пазарните условия. Характерно при този вид взаимоотно-
шения е, че най-подходящата аутсорсинг стратегия и най-подходящите взаимо-
отношения са индивидуални за отделните фирми. Предложената методика за
тяхното категоризиране и характеризиране има значение в теоретичен и прак-
тически план. От една страна, тя извежда същностни характеристики на аут-
сорсинга в стратегически аспект, а от друга, би улеснила мениджърите при
планирането на целенасочена аутсорсинг политика, което е жизнено необходи-
мо за постигане на висока конкурентноспособност в дългосрочен план.

STRATEGIC ASPECTS OF OUTSOURCING

Assist. Prof. Vladi Kurshumov

Abstract

The decisions in the area of outsourcing are of importance to the competitiveness of
each and every company and are among the main priorities of top management. It is necessary
for managers to develop an adequate outsourcing strategy, based on the indicators breadth
and depth. It must be bound both to the corporate and the functional strategies of the firm.
Along with the type of strategy it is necessary to determine also the most suitable business
relations among partners in accordance with their commitment and interdependence for
achieving efficient economic activity.

Keywords: outsourcing, outsourcing strategy, outsourcing relations.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АУТСОРСИНГА

Асс. Влади Куршумов

Резюме

Решения в области аутсорсинга важны для конкурентоспособности любой компа-
нии; это один из основных приоритетов высшего руководства. Необходимо, чтобы ме-
неджеры формировали подходящую стратегию аутсорсинга, базирующуюся на показа-
телях „широта” и „глубина”. Она должна быть увязана как с корпоративной, так и с функ-
циональной стратегией фирмы. Наряду с типом стратегии необходимо установить и наи-
более подходящие взаимоотношения между партнерами в бизнесе с учетом их увязки и
взаимозависимости с целью достижения эффективной хозяйственной деятельности.

Ключевые слова: аутсорсинг, стратегия аутсорсинга, взаимоотношения аут-
сорсинга.


