+ Servisné centrá

Máme budúcnosť,
otázka je, či na Slovensku

V uplynulých mesiacoch slovenské centrá zdieľaných služieb nadnárodných firiem Johnson
Controls, AT&T a IBM ohlásili hromadné prepúšťanie. O situácii v sektore sa INDEX zhovára so šéfom
Business Service Center Forum (BSCF) pri Americkej obchodnej komore na Slovensku Gabrielom
Galgócim. BSCF združuje 32 firiem, ktoré prevádzkujú centrá zdieľaných služieb.
Text: Jozef Andacký Foto: SME – Jozef Jakubčo
Prepúšťanie a covid

Súvisí ohlásené prepúšťanie v slovenských servisných centrách s ekonomickými dosahmi pandémie covidu?
Nie veľmi. Súvisí to najmä so životným cyklom a evolúciou týchto centier, v ktorých firmy sústreďujú regionálne alebo globálne aktivity v oblasti interných financií, IT, predaja
či zákazníckej podpory. Na začiatku na Slovensku hľadali a našli lacnú a kvalifikovanú
pracovnú silu v porovnaní so západnou Európou. Nasledovalo obdobie rastu, kedy centrá
naberali ďalšie aktivity aj ľudí. Od istého momentu začali firmy činnosti automatizovať
(pomocou takzvaných softvérových robotov
– pozn. red.). Aktivity, ktoré neautomatizovali
– nie preto, že by to nebolo možné, ale investícia do automatizácie by bola neekonomická –
posúvajú do krajín s optimálnejšou cenou práce, do Ázie alebo Latinskej Ameriky. Ale sofistikovanejšie činnosti, pri ktorých potrebujete
technické znalosti alebo kolaboračné schopnosti, si firmy budú uchovávať v Európe.
Covid a koronakríza do životného cyklu
centier nijako nezasahuje?
Zasahuje, ale skôr sprostredkovane. Servisné centrá obsluhujú všetky oblasti ekonomiky. Ak by napríklad výrazne poklesla výroba
v automobilkách, museli by reagovať aj centrá. Možno ešte lepší príklad sú aerolínie, ktorým centrá poskytujú IT služby či zákaznícky
servis – väčšina lietadiel od vlaňajšej jari sedí na zemi. Z prevádzkového hľadiska však
covid na centrá vplyv nemá. Aj počas korony
fungujú bez akýchkoľvek obmedzení. Prácu
z domu využívali aj predtým, takže prechod
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na home office bola otázka nanajvýš niekoľkých dní. Mnohé sú na home office doteraz.

alebo robia také unikátne a špecifické aktivity, že ich nevedia zautomatizovať.

Očakávate ďalšie vlny prepúšťania?
Nie. Ak sa na to pozrieme zo širšieho pohľadu,
zamestnanosť v sektore servisných centier na
Slovensku v rokoch 2016 až 2019 rástla, hoci
tento rast sa spomaľoval. No vlani rast opäť akceleroval. Zo spätnej väzby členov nášho združenia usudzujeme, že tento trend bude v tomto
roku pokračovať. To, že niektoré firmy ohlásili prepúšťanie – a je otázka, či a do akej miery
k nemu napokon aj došlo – ešte neznamená,
že počet ľudí v sektore klesne. Vlani sme medzi našimi členmi spravili prieskum, z ktorého
vyplynulo, že viac než polovica z nich neplánuje dramatické zmeny v procesoch, ale očakáva ďalšie investície. Okrem toho, 80 percent
firiem neočakáva významné zmeny z pohľadu počtu zamestnancov v súvislosti s dosahmi pandémie. Naopak, chcú rásť a môžu byť aj
prijímateľmi pracovníkov, ktorí sú uvoľnení zo
spoločností, ktoré boli nútené ohlásiť prepúšťanie. Aj v našom záujme je, a v rámci BSCF sa tomu snažíme napomáhať, aby ľudia, ktorí v sektore pracujú, v tomto sektore aj ostali.

Koľko pracovných miest na Slovensku
bolo doteraz automatizovaných?
Povedal by som to tak, že ak firmy robotizovali niektoré činnosti, nikdy to nespôsobilo, že
by niekto v centre prišiel o prácu. Firmy kontinuálne investujú do vzdelávania zamestnancov a zvyšujú ich kvalifikáciu. Takže keď sa
ich náplň práce robotizovala, už dávnejšie boli pripravovaní na to, že sa posunú na kvalifikovanejšiu pozíciu. Zamestnanci majú pre
firmy veľkú hodnotu, sú ich najdôležitejších
aktívom, preto sa o nich dobre starajú. Vidieť
to aj na platoch. Priemerná mesačná mzda
v sektore stúpla z 1 730 eur v roku 2017 na
1 850 eur v roku 2020. Z pohľadu jej výšky náš
sektor podľa údajov Štatistického úradu súperí o prvú priečku s bankami a poisťovňami.

Roboti (ne)berú prácu

Pokračujúcim trendom bude zrejme aj
automatizácia.
Podľa nášho prieskumu len 44 percent členov BSCF plánuje v najbližších dvoch-troch
rokoch automatizovať viac ako desať percent
procesov. A 40 percent firiem nemá v tejto oblasti stanovený žiadny cieľ. To znamená, že
procesy buď už majú zautomatizované a nevidia ekonomický prínos ďalšej automatizácie,

Nemá zvyšovanie kvalifikácie strop,
dokedy má pre firmy zmysel posúvať zamestnancov na vyššie pozície?
S tým by som nesúhlasil. Mnohé firmy začínali so zamestnancami v call centrách IT podpory, dnes sú z nich napríklad špecialisti na user
experience (používateľský komfort aplikácií
– pozn. red.). Ďalším evolučným krokom bude
umelá inteligencia, ale aj o tú sa bude musieť
niekto starať, bude musieť byť prijateľná pre
používateľov. Nemyslím si preto, že existuje
strop, kam ľudí v centrách môžeme posúvať.
Keď sa servisné centrá orientujú na zložitejšie činnosti, neznamená to, že je v nich
menej priestoru pre čerstvých absolventov bez praktických skúseností?
››
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+ Servisné centrá
Nemyslím si. Vezmite si napríklad absolventa školy ekonomického smeru. Softvérový robot v centre síce naskenuje faktúru, ale potom
treba rozhodnúť, či je tento náklad uznateľný,
do ktorej položky v účtovníctve patrí. To často
musí spraviť človek, lebo faktúry nie sú unifikované, majú rôzne popisy a podobne. Okrem
toho, absolventi sa uplatnia aj v centrách so sofistikovanými činnosťami – špičkoví odborníci v nich potrebujú okolo seba ľudí, ktorým
budú odovzdávať svoje nápady.
Prichádzajú absolventi zo škôl do centier
dostatočne pripravení?
Napríklad v IT oblasti sa stredné aj vysoké
školy snažia držať krok so sektorom. A aj my
sa bavíme s riaditeľmi škôl, s učiteľmi. Nehovoríme im – naučte študentov programovať,
lebo to je už samozrejmosť, ale naučte ich komunikovať, cudzí jazyk, ideálne dva, naučte
ich robiť prezentácie, mäkké zručnosti, kritické myslenie... Podobne je to v ekonomickej oblasti. Zároveň sa snažíme školám pomáhať. Na piatich slovenských univerzitách
bežia akreditované predmety, ktoré zabezpečujú experti na mäkké zručnosti zo spoločností BSCF. Jeho náplňou je kolaborácia,
prezentácia výsledkov, neverbálna komunikácia, schopnosť dávať a dostávať spätnú väzbu – čiže zručnosti, po ktorých je v centrách
veľký dopyt. Má to isté prvky duálneho vzdelávania, keďže zástupcovia firiem sú súčasťou výučby a kultivujú potenciálnych zamestnancov.
Spomínali ste presun menej zložitých
činností do regiónov s lacnejšou pracovnou silou. Nie je pre Slovensko hrozbou
zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov
v týchto krajinách?
Presun týchto činností naráža na viacero limitov. Jednou z nich je dostupnosť jazykového vybavenia. Inými slovami, v Latinskej
Amerike alebo v Ázii nie sú takí jazykovo
zdatní ľudia ako v Európe. Od mnohých členov BSCF tiež vieme, že vo východnej Európe
dokážu firmy nájsť ľudí, ktorí majú inovatívny potenciál, čo je dôležité pre sofistikovanejšie činnosti – a že v krajinách, ako sú Singapur, Filipíny a Malajzia, takýto potenciál nevidia. Prekážkou odchodu centier z Európy je aj
ochrana osobných údajov. Mnohé poskytujú
služby bankovému a poistnému sektoru alebo
farmaceutickým firmám a vzhľadom na štandardy GDPR ich nemôžu poskytovať z iných
krajín ako EÚ. Výhodou Európy je aj pokrytie
veľkej časti zákazníkov na celom svete z hľadiska časových pásiem – plus šesť hodín je
Blízky východ a ekonomicky zaujímavá časť
Ázie, mínus šesť hodín zasa východné pobrežie USA a celá Južná Amerika.
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V minulosti bol v sektore rozšírený
takzvaný job hopping – zamestnanci
v rýchlom slede menili zamestnávateľov,
aby tak dosiahli vyšší plat. Pandémia
tento fenomén okresala?
Bol to výrazný problém pred desiatimi-dvanástimi rokmi. Dnes ho už taký nevnímame. Zdá sa, že zamestnanci vyzreli. A aj
firmy prijali opatrenia, ktorými sa bránia
tomu, že im niekto odíde a potom sa o dva
roky vráti za dvojnásobný plat. Dnes má
každá firma víziu udržateľnosti zamestnancov, ktorá zahŕňa nielen plat a benefity, ale napríklad aj podporu dobrovoľníctva
a podobne.

Ak firmy robotizovali
niektoré činnosti, nikdy to
nespôsobilo, že by niekto
v centre prišiel o prácu
Vládna podpora sektora

Len veľmi malá časť firiem z vášho
sektora podľa prieskumu BSCF čerpala
štátnu koronapomoc, či ide o príspevok
na mzdy zamestnancov alebo dotácie na
nájomné. Prečo? Korona sa ich natoľko
nedotkla, alebo boli parametre pomoci
nevyhovujúco nastavené?
Nepotrebovali podporu. Jediné, čo sa ich
týkalo, keď sa zatvorili školy a rodičia potrebovali ostať doma, bola pandemická
OČR. Inak firmy fungovali v takmer nezmenenom režime, iba prešli na home office. Počas pandémie zaznamenali dokonca zvýšenie produktivity práce, nebolo by
teda vhodné, aby sa uchádzali nejakú podporu. A myslím si, že firmy ani takto nie sú
nastavené. Môžeme polemizovať ohľadom
nájomného, ale firmy si chcú kancelárie
ponechať a nechcú poškodiť vzťah s majiteľom priestorov – dotácia na nájomné je podmienená tým, že prenajímateľ poskytne nájomcovi zľavu. Pre centrá nie sú náklady na
nájomné v celkovom kontexte až také dramatické.
Ako by mohla vláda sektoru pomôcť, aby
mal svetlé zajtrajšky?
Sektor bude mať svetlé zajtrajšky, otázka
je, či na Slovensku. Ak má Slovensko ostať
významným hráčom v globálnom meradle,
bolo by dobré, aby predstavitelia štátu vnímali, že akékoľvek nesystémové alebo nevyvážené zmeny nebudú prijímané pozitívne.

Aké zmeny máte na mysli?
Napríklad v roku 2018 ročné priemerné náklady na zamestnanca stúpli o tridsať percent a roku 2019 o dvanásť percent. Samotné mzdy sa pritom v každom z týchto rokov
zdvihli len o necelé tri percentá. Čo sa stalo –
zrušil sa strop na zdravotné odvody, zvýšil sa
základ na sociálne odvody, zaviedli sa povinné rekreačné poukazy... Všimnite si, že tieto
zmeny sú disproporčné vo vzťahu k zamestnancovi. Zo zvýšených mzdových nákladov
väčšou časťou profitoval štát, napríklad odvody v roku 2018 vzrástli o 55 percent.
Čo by s tým mala urobiť vláda a politici?
Slovensko patrí ku krajinám s najvyšším daňovo-odvodovým zaťažením zamestnancov.
Z nášho pohľadu by bolo vhodné spraviť takú
zmenu, aby z toho neťažil len štát, ale aj by to
pocítili aj zamestnanci a ideálne aj zamestnávatelia. Ide o to, že všetky nesystémové zmeny znižujú ochotu firiem ostať na Slovensku. Zatiaľ, napriek všetkým podpásovkám,
ho vnímajú ako krajinu, kde sa chcú rozvíjať,
priestor na to majú. Ale ten majú aj politici, či
už ide napríklad o neflexibilný zákonník práce alebo vymožiteľnosť práva.
To sú oblasti, ktoré sa vzťahujú na väčšinu sektorov ekonomiky. Ako by mala vláda pristupovať špeciálne v sektoru servisných centier?
Náš sektor, konkrétne firmy združené
v BSCF tvoria 3,3 percenta príjmov štátneho rozpočtu, čo je tretí najvyšší príspevok po
automobilovom a elektrotechnickom priemysle. Štát pritom v štatistických výkazoch
naše odvetvie samostatne neeviduje, čo je limitujúce. Napríklad v legislatíve sa termín
„centrá podnikových služieb“ prvýkrát spomenul až v roku 2018, v novele zákona o službách v zamestnanosti. Náš apel platí aj na samosprávu. Primátori a starostovia sa vôbec
nezaoberajú tým, čo môžu spraviť pre to, aby
boli tieto firmy spokojné a ešte rozšírili svoje pôsobenie. Zamestnanci zasa hovoria, že
síce majú dobré platy, ale nemajú ich kde minúť, na voľnočasové aktivity pre šport alebo
rodinu. Štát by tiež mal vnímať prínos nášho sektora pre komunitu. Centrá sú v tomto
smere mimoriadne aktívne, počet dobrovoľníckych hodín zamestnancov je enormný –
od čistenia priestranstiev až po pomoc v domovoch sociálnych služieb. A ešte posledná
vec. Keď český premiér Andrej Babiš v roku
2018 oficiálne navštívil USA, nechal si zozbierať informácie o amerických firmách
podnikajúcich v Česku a potom sa v zámorí
počas návštevy stretol s ich riaditeľmi. Neevidujem obdobnú snahu u žiadneho zo slovenských politikov.
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