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Outsourcing w transporcie drogowym w ujęciu kosztów pracowniczych

Orzeł, Anna  

Abstrakty:

EN

Monitorowanie przemian, funkcjonowanie i rozwój rynku usług transportowych są niezwykle istotne ze względu na koszty. W procesie globalizacji
logistyka nabierajeszcze większego znaczenia, gdyż poza planowaniem i organizacją stawia na najważniejszą kwestię dla każdego
przedsiębiorstwa, a mianowicie optymalizację kosztów. W artykule zostały przeanalizowane dwie koncepcje outsourcingu w transporcie drogowym
na obszarze Polski. Rozważania są wstępem do pogłębionej analizy rynków z perspektywy bieżących i przyszłych potrzeb gospodarki.(abstrakt
oryginalny)

Monitoring of changes, functioning and development of transport services are very important for the costs. In the globalisation process logistics
becomes more and more significant as, apart from planning and organization, it prioritizes the most important thing for any enterprise - the
optimalisation of costs. The article analyses two concepts of outsourcing in road transport in Poland. The discussion is an introduction to a
thorough analysis of markets from the perspective of current and future economic.(original abstract)
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