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REZUMAT 

Experţii cred că, datorită presiunii continue pentru creşterea profiturilor şi capitalismul 

sălbatic, viitorul tinde să fie influențat din ce în ce mai mult de externalizare. În cazul în care 

rentabilitatea unei companii se deteriorează, se face simțită necesitatea stringentă de proiecte 

de externalizare, cu scopul de a reduce costurile şi de a îmbunătăţi profitul companiei. Astfel, 

asigurarea calității va juca un rol major în acest context prin intermediul cataloagelor de servicii 



 

definite și al condițiilor-cadru. Ca urmare, managementul calității joacă un rol important pentru 

companii și este esential in strategia corporativă și în procesele de externalizare. Pentru a 

îmbunătăţi asistenţa clienţilor, zonele care sunt în contact direct cu clientul (de exemplu, ser-

viciul clienţi) sunt reintegrate în propria companie. Fiind influenţat de competenţele de bază, 

are sens să se extindă gradul de externalizare. Cu toate acestea, trebuie să se țină seama de un 

posibil impact asupra imaginii societății. În plus faţă de rolul important al proceselor de exter-

nalizare în companii, relevanţa managementului riscului a crescut, de asemenea. Una dintre 

principalele cauze ale acestei dezvoltări, la fel ca în dezvoltarea externalizării, este globalizarea. 

Globalizarea și dezvoltarea rapidă a capacităților tehnice cât și complexitatea și interconectarea 

continuă obligă companiile să își reconsidere fundamental practicile și structurile actuale. Nu-

mai în acest fel, companiile globale pot rămâne competitive. În acest context, proiectele de 

externalizare din companii au o importanță crescândă.. Companiile globale trebuie să se con-

centreze pe competenţele lor de bază, precum şi procesele de bază şi să recunoască opor-

tunităţile lor în ceea ce priveşte propriile lor forte. Acest aspect obligă companiile să examineze 

şi să analizeze toate procesele de-a lungul întregului lanţ valoric.. În acest context, analiza ris-

cului oferă posibilitatea de a examina potenţialele proiecte de externalizare din punct de vedere 

la riscului lor potențial şi de a compara riscurile și  oportunităţile. Prin urmare, deciziile de 

externalizare nu se mai fac numai pe baza posibilelor economii de costuri, se concentrează pe 

procesele de bază sau pe activitatea de bază, ci şi pe baza considerentelor de risc. În cazul în 

care capacitatea de risc a societății este depășită de potențialul de risc, aceste decizii de exter-

nalizare pot pune în pericol viața companiilor și au consecințe pe termen scurt, cât și consecințe 

de durată. 

 

Cuvinte-cheie: externalizare, procese de afaceri, logistică, managementul riscurilor, manage-

mentul calității, practice de afaceri inovatice și responsabile, guvernanață corporativă, glob-

alizare
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