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УВОД

Актуалността на темата на практическото проучване произтича от

все по-разширяващото се приложение на аутсорсинга и на вътрешния пазар

у нас. Аутсорсингът е управленски инструмент, който в световен мащаб е

доказал своята резултатност. Необходимостта да се усъвършенства

дейността на съвременните организации в условията на постоянна

несигурност и все по-увеличаваща се информатизация, обръща вниманието

и на българските мениджъри към внедряването на съвременни

организационно-управленски решения. Това е валидно и за дейността на

организациите в сектора на морския туризъм на Република България.

Практиката показва, че успеха на аутсорсинга до голяма степен зависи от

подкрепата на мениджмънта и от познаването на методологичните

особености на неговото внедряване. Настоящият доклад е насочен към

изследване на нагласите на мениджърите за използване на аутсорсинга като

инструмент за постигане на интелигентен растеж в сектора на морския

туризъм в Република България.

Обект на изследване в настоящото практическо проучване е

аутсорсингът като управленски инструмент, който позволява на

съвременната организация да постига целите си в условията на динамична

неопределеност.
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Предмет на изследване са нагласите на хората (мениджърите) към

използването на аутсорсинга като инструмент за постигане на интелигентен

растеж в сектора на морския туризъм в Република България.

Цел на практическата разработка е да се изследват нагласите на

мениджърите за използването на аутсорсинг в организацията и конкретно в

морския туризъм със събирането на информация чрез анкета. За постигането

на посочената цел са поставени за решаване следните задачи:

• Да се събере необходимата информация

• Да се изследват нагласите на мениджърите за използването на

аутсорсинга като инструмент за постигане на интелигентен растеж в сектора

на морския туризъм в Република България.

• Да се обоснове инструментариумът на аутсорсинга като

алтернатива за постигане на целите на съвременната организация

• Да се систематизират резултатите от анкетата

Методология на изследването. Изследването се основава на анализ

на вторична информация (литературни източници, научна и приложна

литература, статии, доклади, анализи), както и на провеждането на

собствено първично проучване, с цел да се установят нагласите на

мениджърите за използването на аутсорсинга като инструмент за постигане

на интелигентен растеж в организациите в морския туризъм в Република

България.

Ограничения на проблемния обхват на изследването поставят извън

разработката следните въпроси:

• Не се изследват различните видове аутсорсинг

Разглеждат се само организациите в морския туризъм

• Не се разглеждат компетенциите на звеното за човешки ресурси,

както и административно-управленското обезпечаване на процеса на преход,

реализация и мониторинг на приложението на аутсорсинга в организацията
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• Не се диференцират организациите по тип, сфера на дейност,

икономически сектор или по продуктов принцип

• Не се търси връзка между частните видове аутсорсинг и

нагласите за използването му

• Не се изследват сферите на приложението му

• Не се изследват частни организационно-поведенчески процеси

като: изграждане на идентичност и принадлежност, организационна култура

• Не се взима под внимание конкурентната среда, като фактор

влияещ и въздействащ непряко върху използването на аутсорсинг

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ.

Алтернативи за удовлетворяване на потребностите на

съвременната организация чрез аутсорсинг

Изследователският проблем произтича от същността на

аутсорсинга като управленски инструмент, който допринася за постигане на

целите на организацията. Същността му се изразява в три основни

принципа: първият е - всяко предприятие следва да се концентрира само

върху основните си функции; вторият - съпътстващите и второстепенните

задачи следва да се делегират на организация, която ще се справи най-добре

с тях; третият - подобно разпределение на работата икономисва средства на

поръчителя и носи доход на изпълнителя. Всичко това поражда интерес към

изследваната проблематика и по-конкретно търсенето на доказателства за

начина, по който аутсорсингът се отразява върху резултатността в

организацията.

Под интелигентен растеж аз разбирам изграждане на образователна

среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за

личностно развитие, както и успешна реализация и социализация,

повишаването на качеството на научните изследвания и развитието на

иновациите.
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Първо, глобализацията и ефектът от нея засяга както преките

участници в процеса, така и непреките участници. Тя може да окаже

положително влияние, но и негативно. Това зависи от начина, по който

световните корпорации използват икономическата си мощ и политическата

си власт. Глобализацията води със себе си поява на ново явление наречено

глобална икономика. Това е огромен финансов капитал, които набира мощ и

често е по-голям по размери от БВП на някои страни. Това изправя малки,

местни производители пред неравностойна международна конкуренция.

Второ, глобализацията увеличава границата между бедни и богати.

Благодарение на финансовите, политическите и социални влияния големите

мултинационални корпорации злоупотребяват с евтина работна ръка. Така

те печелят още повече, докато иначе бедната работна ръка става все по

бедна.

Трето, аутсорсингът носи със себе си и някои рискове. При

прилагането му трябва добре да се дефинира, кои процеси ще се предоставят

за външно изпълнение, по какви критерии ще бъде избран аутсорсера, как

ще се сформира екипа, който ще е отговорен за успешният преход към

аутсорсинг, задължително е наличито на ясен и прозрачен процес на

договореност между клиент и аутсорсер. Това би минимизирало рисковете и

би улеснило аутсорсинг транзицията. Самият процес на прехода към

аутсорсинг е от изключителна важност за крайният ефект върху

организацията и служителите. Особенно внимание би било добре да се

обърне на процеса на избор на доставчик и сключване на договор.

МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО.

Методологична рамка за провеждане на анкетно проучване на

мениджъри във връзка с приложението на аутсорсинга като инструмент

за постигане на интелигентен растеж в сектора на морския туризъм в

Република България

Основната цел, на проведеното анкетно проучване, е формулирана по

следния начин: да се изследват нагласите на хората за използването на
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аутсорсинга като инструмент за постигане на интелигентен растеж в

организациите в морския туризъм в Република България.

За посигането на посочената цел, са поставени за решаване следните

задачи на анкетното проучване:

• Да се определи целевата група на изследването

• Да се проучат и да се подберат канали за достъп до целевата

група

• Да се информират анкетираните относно практическата

значимост на резултатите от проучването

• Да се очертае демографският профил на целевата група

• Да се разкрие възрастовия профил на двете целевата група

• Да се идентифицират нагласите за прилагането на аутсорсига в

морския туризъм на анкетираните от целевата група

• Да се разкрият промените в нагласите на анкетираните, в

следствие на приложение на аутсорсинга в организацита

• Да се обобщят данните и да се представят в сравнително-

аналитичен план

Провеждането на собствено проучване, предполага да се наберат и

представят качествени и количествени данни относно нагласите на хората за

използването на аутсорсинга в организациите в морския туризъм на

целевата група:

• мениджъри в организации в морския туризъм

Всичко това прави интересен въпросът за това в каква посока са се

променили нагласите на хората за използването на аутсорсинг в

организациите в морския туризъм.

Избор на средства за провеждане на първично проучване. Основните

средства, които са използвани за обезпечаване и  провеждане на

проучването са:

• разработена анкета - параграф 2.3;
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• инструмент за електронно анкетиране – Google Forms;

• социални мрежи и имейл клиенти – основен канал за

разпространение на анкетните въпросници сред респондентите.

Провеждане на изследването. Изследването е проведено във

времеви интервал от 14 дни, при приемане на следните ограничения:

• В анкетирането са взели участие общо 12 човека. В този си обем,

извадката на може да се приеме за представителна и следва да се отчете, че

отговорите са коментирани по принцип, а не за конкретна разновидност на

аутсорсинга;

• Изледването е насочено към проучването на нагласите на хората

към използването на аутсорсинга като инструмент за постигане на

интелигентен растеж в организациите в морския туризъм, поради което

въпросите в анкетата визират именно нагласите на мениджърите за

използването му.

• Изследването е проведено в електронен вид, като географският

му обхват е ограничен до мениджъри в организации от големи

градове/курорти на територията на страната, но при предвидена възможност

да се включват и хора от други населени места.

Провеждането на изследването, предполага спазването на следната

последователност от действия от страна на студента, провеждащ

проучването:

• Дефиниране на неговата теоретико-методологична основа;

• Изясняване на нужите от вторична и първична информация;

• Формулиране на целите и задачите на изследването;

• Избор на средства за провеждане на първично проучване;

• Провеждане на изследването;

• Класифициране, обработка, анализ, синтез на резултати.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИ.
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Обобщение и анализ на резултати от проведено изследванене на

нагласите на хората към аутсорсинга като инструмент за постигане на

интелигентен растеж в сектора на морския туризъм в Република

България

След направения литературен обзор и анкетното проучване на

целевата група могат да се изведат следните изводи и обобщения:

Първо, резултатите показват, че организациите използват активно

външни изпълнители за голяма част от своите дейности и процеси, което

доказва широкия обхват на приложение, който аутсорсингът притежава.

Сред най-изнасяните към външен изпълнител са дейностите, свързани с IT

сферата, следвани от: прането на бельо, СПА услугите, анимацията,

паркоподдържането, ресторантьорската дейност (аутсорсване на заведения

за хранене), ЧР (човешките ресурси); финансово-счестоводната сфера;

кетъринга, логистиката, маркетинга и почистването. като внедряване на

нови технологии, опазване на околната среда, обучение на персонала и

поддръжка и охрана на сгради и съоръжения.

Второ, водещият мотив за изнасяне на процеси/ дейности при

организациите, които прилагат аутсорсинг е „концентрирането върху

основната дейност“, следван от „намаляване на операционните разходи“,

„достъпа до нови технологии и знания“, „решаване на кадровия проблем“ и

„подобряване на качеството на предоставяните услуги“.

Трето, все още има значителен резерв за повишаване активността на

предприятията по-отношение на изнасянето на процеси/дейности. 1/4 от

анкетираните смятат, че риска е прекалено голям и не биха аутсорсвали

процеси/дейности за в бъдеще.

Могат да се направят следните по-съществени препоръки, свързани с

използването на аутсорсинг:

Първо, трябва да се изградят взаимоотношения, базирани на доверие

и тясно сътрудничество с партньорите.
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Второ, трябва да се изгради система за ефективна комуникация с

персонала.

Трето, обособяване на екип от специалисти в областта, който да

работи по изпълнението на всички дейности по процеса.

Четвърто, инвестирането на финансови средства трябва да е

умерено.

Пето, организациите да се стремят към контракти със средносрочна

(от 2 до 5 години) и дългосрочна (над 5 години) продължителност.

Шесто, да се дефинират ясно целите и стратегиите в областта на

изнасянето на дейност.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аутсорсингът се превръща в актуална концепция за организация на

процесите и бизнес и в публичните организации, а бизнес секторът на

аутсорсерите се формира в самостоятелен и печеливш сектор съдейки по

мащаба му на развитие като цяло. Като резултат от използването на

аутсорсинга организациите постигат ефективност на процесите чрез

увеличаване на производителността на труда в ключовите направления на

дейността си, понижаване на равнището на разходите, намаляване на

времето на създаването на стоките и услугите. Технологията на аутсорсинга

днес позволява да се печели не чрез създаване на вътрешни структури (със

съпътстващите този процес допълнителни разходи), а чрез обединение на

вече действащи организации в една система.

Важно за българските организации е качеството на произвежданата

продукция, като нагласата на неговите мениджъри към възможностите,

които аутсорсингът предоставя е по-скоро положителна.

За да повишат ефекта от използването на аутсорсинг и за да извлекат

максимум от възможностите, които изнасянето на дейности към външни

изпълнители предлага, организациите следва да повишат равнището на

неговото приложение.
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Пътят за постигане на това е въздействие върху изходните единични

показатели в четири направления (повишаване степента на позитивна

нагласа, повишаване равнището на ангажираност, повишаване равнището на

аутсорсинг политика и повишаване равнището на аутсорсинг интензитет).
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