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Sectorflash
Nowoczesne usługi biznesowe
Trendy – najważniejsze zmiany na rynku
 Branża znajduje się pod presją kosztową, jednak wychodzi
z niej obronną ręką m. in. dzięki inwestycjom w inteligentą
automatyzację (RPA).
 W 2019 r. pozycja inwestycyjna polskich miast została obniżona
ze względu na plany zniesienia limitu składek ZUS. Mimo iż
projekt finalnie wycofano, mogło to osłabić zaufanie
inwestorów.
 W 2018 r. powstało 30 nowych centrów z kapitałem
zagranicznym. Po 10 m-cach 2019 r. ogłoszono 21 inwestycji.

Perspektywy na 2020 r.
 W kolejnych latach będziemy obserwować dynamikę rynku
pracy – rosnące płace, zarówno na poziomie średniej jak
i minimalnej, które będą przekładać się na rosnące koszty
centrów usług. Biorac pod uwagę bardzo niski poziom
bezrobocia w kluczowych dla sektora lokalizacjach (Kraków,
Warszawa, Wrocław), wzrost zatrudnienia bedze zależny od
ewentualnych ułatwień w zatrudnianiu obcokrajowców.

 Rośnie rola wdrożeń inteligentnej automatyzacji. Dla wielu
Centrów inwestycja w automatyzację może stanowić drogę do
awansu w globalnych strukturach.
Nowoczesne
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Polska jest jednym z najważniejszych miejsc na lokalizacyjnej mapie inwestorów
Centrów Usług Wspólnych. Pod względem liczby działających centrów
(wszystkich typów, tzn. IT, wewnętrznych, hybrydowych itd.) w 2019 r. Polska
znajduje się w ścisłej globlanej czołówce, za takimi państwami jak USA, Indie, czy
Filipiny. Pod względem zatrudnienia w tej branży Polska również jest jednym
z najważniejszych globalnych graczy. Dzięki wysokiej dynamice wzrostu liczby
zatrudnionych w poprzednich latach (średnio ponad 12% rocznie w ostatnich
3 latach wg danych ABSL) w 2019 r. w branży będzie prawdopodobnie pracować
ponad 300 tys. osób. Przy spodziewanym utrzymaniu dynamiki wzrostu na
poziomie kilkunastu proc. R/R Polska prawdopodobnie wyprzedzi Kanadę w 2019
lub 2020 r. i zajmie trzecie miejsce na świecie pod względem zatrudnienia,
pozostając już wyłącznie za Indiami i Filipinami.
Według stowarzyszenia centrów usług biznesowych SSON w Europie pierwsza
piątka lokalizacji dla Centrów Usług Wspólnych to Dublin, Warszawa, Budapeszt,
Londyn i Kraków. Pozycję inwestycyjną Polski obrazuje również globalny ranking
Tholons. Kraków od 2014 r. znajdował się na 9 miejscu globalnie, zaś w 2018 r.
zajmował już 6. pozycję. Była to najwyższa ocena dla miast zarówno w Polsce, jak
i w całej Europie (tuż przed Dublinem). Pozostałe polskie miasta ujęte w rankingu
to Warszawa (miesjce 25) i Wrocław (miejsce 58).
Sukces inwestycyjny Polski w tym obszarze wynika przede wszystkim z połączenia
relatywnie niskich kosztów pracy, dostępności nowoczesnej powierzchni
biurowej, infrastruktury szeropasmowego internetu z unikalną na skalę globalną
przewagą, jaką jest dostępność specjalistów w najczęściej spotykanych
w Centrach procesach w największej liczbie języków. Przewaga kosztowa państw
takich jak Indie czy Filipiny jest z pewnością zauważalna, jednak dotyczy ona
głównie procesów realizowanych w języku angielskim. W sytuacji gdy potrzebna
jest dodatkowo obsługa w języku niemieckim, włoskim i hiszpańskim szybko okaże
się, że Polska stanowi lokalizację pierwszego wyboru. W 2019 r. centra usług
wspólnych zlokalizowane w Polsce realizowały procesy łącznie w 38 różnych
językach.
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Potwierdza to struktura polskiego eksportu usług. Spośród czterech głównych
Wybrani globalni eksporterzy usług biznesowych i IT (rozmiar
kategorii, które możemy wyróżnić (poza usługami IT i biznesowymi są to m. in.
= wartość eksportu, etykieta = pozycja na świecie)
transport i turystyka) wartość usług oferowanych w centrach uslug rosła
nieznacznie szybciej niż średnia dla eksportu usług ogółem – średnia
skumulowana stopa wzrostu dla lat 2010-2018 wynosiła 12% w porównaniu do
2013
2014
2015
2016
2017
2018
średniej dla całej kategorii usług na poziomie 11% R/R.
Oznacza to, że eksport nowoczesnych usług biznesowych z Polski rósł niemal
trzykrotnie szybciej niż średnia globalna, którą dla lat 2014-18 szacujemy na
poziomie ok. 4,3% rocznie. Dzięki temu Polska awansowała w globalnym rankingu
eksporterów usług biznesowych z 26. miejsca w 2014 r. na 19. w 2018 r.,
wyprzedzając tym samym m. in. Filipiny. Dla porównania, wg danych MFW
w 2018 r. Polska zajmowała 22. miejsce na świecie pod względem wartości PKB,
co oznacza że produktywność sektora nowoczesnych usług jest znacznie wyższa
niż polskiej gospodarki ogółem. Co więcej, spośród 20 największych eksporterów
usług biznesowych i iT na świecie Polska rozwijała się najszybciej w analizowanym
okresie. W pierwszej połowie 2019 r. wartość polskiego eksportu usług
biznesowych wzrosła w tempie powyżej wieloletniej średniej, tj. o 14,3% względem
wartości eksportu w pierwszej połowie 2018 r.
Jednocześnie branża ma regionalnie wysoki udział w generowanej wartości
dodanej, np. w regionie Krakowa czy Wrocławia jest to ponad 20% dzięki temu, że
centra usług oferują dużą liczbę relatywnie dobrze płatnych stanowisk. Wynika to
z faktu, iż jest to branża specjalistów - przeciętne wynagrodzenie w branży wynosi
ok. 8 tys. brutto, co stanowi ponad 150% średniego wynagrodzenia dla całego
sektora przedsiębiorstw.
Co istotne, Polska na globalnej mapie lokalizacji dla centrów usług wciąż jest
postrzegana jako lokalizacja dla procesów, w których duże znaczenie ma
osiągnięcie oszczędności. Większość inwestycji otwieranych w Polsce skupiała się
historycznie na obsłudze prostych procesów jak księgowość czy kadry, jednak
coraz częściej obserwujemy również inwestycje w obszarach o wysokiej wartości
dodanej, jak np. globalne centra kompetencji takich firm jak Philips, Staples, czy
Standard Chartered. Dzięki takim inwestycjom branża może utrzymywać
imponujące tempo wzrostu, które notowaliśmy w ostatnich latach.
Cyfryzacja i automatyzacja pozwolą polskim centrom wejść na kolejny
poziom dojrzałości
W Europie, większość dużych wdrożeń (powyżej 20 robotów) w zakresie
inteligentnej automatyzacji (tzw. RPA) toczy się właśnie w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej, gdzie Polska ma pozycję ildera branży nowoczesnych
usług biznesowych. W naszej ocenie wynika to z szeregu czynników. Po pierwsze,
biorąc pod uwagę charakter działalności centrów działających w Polsce widoczna
jest relatywnie większa koncentracja na działalności wspierającej branżę
finansową (w odniesieniu do średniej dla całej Europy). Jest to obszar w którym
wiele procesów jest ściśle usystematyzowanych, co daje duże pole do
automatyzacji. Po drugie, wynika to z charakteru procesów historycznie
lokowanych w Polsce – prac prostych, powtarzalnych, w których liczy się możliwie
najwyższa wydajność. Po trzecie, branża ma za sobą dekadę dynamicznego
rozwoju, dzięki czemu w kraju funkcjonuje wiele centrów, które na przestrzeni lat
przejmowały kolejne procesy i funkcje i nabierały doświadczenia w ich obsłudze.
Udane wdrożenie narzędzi typu RPA wymaga, aby procesy były najpierw dobrze
zdefiniowane i wystandaryzowane żeby w kolejnym kroku mogły być sukcesywnie
automatyzowane. Dlatego trudno jest to przeprowadzić w lokalizacjach, gdzie nie
ma odpowiedniego doświadczenia w obsłudze danego procesu. Wg danych ABSL,
polskiego stowarzyszenia firm działających w sektorze nowoczesnych usług
biznesowych, na bazie firm zrzeszonych w stowarzyszeniu już ok. 10% z nich
wdrożyło rozwiązania RPA dla wielu procesów, ok 60% to firmy które maja już za
sobą pierwsze wdrożenia lub są na etapie testów. Zaledwie 4% zrzeszonych firm
nie przewiduje wdrażania tego typu rozwiązań w przyszłości.
Bazując ma powyższszym można twierdzić, że centra usług w Polsce mają
ogromny potencjał do automatyzacji, co będzie napędzać przejście od procesów
transakcyjnych do opartych na wiedzy. Dotychczasowe doświadczenie polskich
Centrów Usług pokazuje, że automatyzacja wcale nie oznacza redukcji
zatrudnienia. Oznazcza to że zasoby ludzkie są kierowane na inne pola, do
procesów koncentrujących na wiedzy. Dlatego można się spodziewać, że dzięki
sprzyjającym automatyzacji warunkom centra w Polsce będą mogły szybciej
osiągnąć kolejny poziom dojrzałości, awansując w globalnych strukturach.
Oszczędności kosztowe będą w coraz większym stopniu stanowić dodatek do
korzyści
wynikających z prowadzenia Globalnych Centrów Kompetencji
i koncentracji na dostarczaniu wartości dla oranizacji na poziomie globalnym.
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Struktura realizowanych procesów w regionie CEE i UE
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W 2019 r. pozycja inwestycyjna polskich miast znacząco się pogorszyła ze względu
na projekt zniesienia limitu składek ZUS. Kraków, w 2018 r. najlepsze w rankingu
Tholons miasto dla nowych inwestycji, spadł na 11. Pozycję, Warszawa spadła
o jedno miejsce na pozycję 23., zaś Wrocław z 52. miejsca na 92. Ponieważ branża
bazuje na wysokiej klasy specjalistach, zniesienie limitu składek spowodowałoby
istotny wzrost kosztów. Wynagrodzenia, obok wynajmu przestrzeni biurowej,
stanowią trzon kosztów operacyjnych, odpowiadając średnio za ok. 50% kosztów
ogółem.
Czynnikiem, który wciąż może negatywnie odbić się na pozycji inwestycyjnej
branży może być znaczący wzrost płacy minimalnej. Pozornie nie powinno to
uderzyć tak bardzo w branżę, jednak podniesienie płacy mininamlnej do pułapu
zbliżonego do blisko obecnego poziomu średniego wynagrodzenia spowoduje
silną presję płacową w gospodarce. Jest to o tyle istotne, że Polska
charakteryzowała się dotychczas relatywnie niską zmiennością cen usług
biznesowych (prawnych, księgowych, zarządczych i konsultingowych) na tle
państw regionu. Zmienność kosztów wpływa na osiąganie założonych celów
budżetowych, dlatego wzrost zmienności może wpływac negatywnie na przyszłe
decyzje biznesowe. W przypadku zniesienia limitu skałdek ZUS zmniejszyłaby się
atrakcyjność lokowania w Polsce bardziej zaawansowanych procesów, do których
obsługi niezbędni są wysokiej klasy specjaliści i menadżerowie. W przypadku
stymulacji presji płacowej spadnie przestrzeń do oszczędności kosztów
w porównaniu do innych lokalizacji w regionie w prostszych procesach, na których
Polska zbudowała silną pozycję w branży nowoczesnych usług biznesowych. Tak
znaczące zmiany, nawet jeżeli pozostają na etapie projektów, mają realny,
negatywny wpływ na dalszy rozwój branży w Polsce, czego dowód mogą stanowić
zmiany w rankingu Tholons.

26%
Softomotive
UiPath

11%

24%

18%

Autorskie
rozwiązania
RPA
Pozostałe

Źródło: Robonomika.pl

Przeciętne wynagrodzenie brutto w Polsce wg sektora
działalności (tys. PLN)
10
8
6
4
2
0

2016

2017

2018

2019 IX

Działalność finansowa
i ubezpieczeniowa*

Pobudzanie presji płacowej może być wyzwaniem dla branży
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Automatyzacja procesów wykonywanych obecnie przez ludzi oznacza duże
zmiany w zakresie poszukiwnaych kompetencji. Dlatego rośnie rola szkoleń, dzięki
którym pracownicy odpowiedzialni dotychczas za procesy które zostaną
zautomatyzowane mogą łatwiej i płynniej przejść do procesów w większym
stopniu opartych na wiedzy. Jest to duża szansa dla zewnętrznych firm
szkoleniowych, a jednocześnie wyzwanie dla samych organizacji, które muszą
zadbać o wspieranie kultury zmiany i rozwoju pracowników.

Udział technologii wybranych dostawców we wdrożeniach
RPA w Polsce
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Połączenie dynamicznie rosnącego rynku nowoczesnych usług biznesowych
z dużym zapotrzebowaniem na rozwiązania inteligentej automatyzacji daje
bardzo istotny rynek dla dostawców rozwiązań RPA. Wg dostępnych informacji
w Polsce najczęściej wdraża się roboty BluePrism, jednego z największych
dostawców oprogramowania RPA. Niemal równie popularne są rozwiąznia
mniejszego, lecz dynamicznie rozwijającego się Softomotive. Co ciekawe,
przynajmniej w sferze publicznych deklaracji, niemała część projektów
w Polsce prowadzona jest na autorskich rozwiązaniach RPA, również tych
zbudowanych przez polskie firmy, co stanowi dowód na elastyczność i
różnorodnośc dostępnych rozwiązań. Od strony firm odpowiadających za
wdrożenia robotów widać dynamiczny rozwój – zarówno pośród mniejszych firm
skoncentrowanych na produktach RPA, jak również wśród dużych graczy, którzy
często oferują szeroką paletę cyfrowych produktów wykraczających poza
rozwiązania RPA. Konkurencja na tym rynku będzie prawdopodobnie rosła
z każdym rokiem, niemniej jednak skala zapotrzebowania na rozwiązania
inteligentnej automatyzacji powinna zapewnić dużej części graczy stabilny wzrost
przychodów w kolejnych latach.

Przeciętne
wynagrodzenie w
sektorze
przedsiębiorstw

Dynamicznie rozwija się rynek dostawców RPA

Źródło: GUS; *ostatnie dane na koniec 1H 2019 r.

Indeks kosztów pracowniczych w wybranych państwach UE
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Perpspektywy – czy wzrosną koszty najmu i wynagrodzeń?
W 2020 wzrost wynagrodzeń przesądzony
Średnie wynagrodzenie w Polsce rośnie stabilnie już od kilku lat i trudno
spodziewać się nagłego załamiania tego trendu - ze względów demograficznych.
Wzrost PKB zarówno w 2020 jak i potencjalnie w 2021 powinien utrzymać się
powyżej 3% rocznie, co implikuje wciąż wysokie tempo wzrostu gospodarczego.
Ponieważ wzrost produktwnosci w gospodarce nie jest tak dynamiczny, wciąż
powinien rosnąć apetyt firm na nowych pracowników, umacniając obecną na
rynku pracy tendencję rynku pracownika. Branża nowoczesnych usług
biznesowych nie jest tutaj wyjątkiem, szczególnie że tempo wzrostu
zapotrzebownaia na nowych pracowników w tej branży jest znacznie wyższe niż
w gospodarce ogółem. Sytuację centrów nowoczesnych usług pooprawia jednak
elastyczność w doborze pracowników – w tej branży dużo łatwiej jest odnaleźć się
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Zmiana R/R cen usług biznesowych (prawnych, księgowych,
zarządczych, konsultingowych)

Pomimo większej elastyczności w poszukiwaniu nowych pracowników centra
usług muszą również dbać o zachowanie odpowiednio niskiej rotacji
pracowników. To powoduje, że presja na wynagrodzenia jest wciąż odczuwalna
w branży. Analizując wzrost wynagrodzeń w kategoriach zatrudnienia
spotykanych w centrach usług wspólnych widoczny jest stopniowy wzrost R/R
w tempie zbliżonym do średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
Procentowo, najszybszy wzrost obserwujemy w kategorii usług działalności
wspierającej, w co wpisują się procesy obsługi klienta (działalność Call Center) –
wzrost w średnim tempie ok. 8% rocznie przyczynił się do podniesienia średniego
wynagrodzenia aż o 25% w stosunku do 2016 r. vs 19% wzrostu średniego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w w analogicznym okresie. Równie
wysoką dynamikę płac obserwujemy wśród specjalistów z branży finansowej
i ubzepieczeniowej, jednocześnie w tej kategorii zatrudnienia obserwowaliśmy
największy wzrost kwotowy, tj. o ponad 1,5 tys. PLN w porównaniu do średniego
wynagrodzenia w 2016 r. Należy pamiętać, że usługi finansowe stanowią
specjalizację Polski (obok usług IT) na światowej mapie centrów usług. Trzeba
podkreślić, że dynamika polskiego rynku pracy pomimo spektakularnych
wzrostów pozostaje poniżej wzrostów obserwowanych w innych państwach
regionu, jak Czechy i Węgry, oraz państw teoretycznie bazujących na niższych od
Polski kosztach pracy, jak np. Rumunia. Co więcej, po analizie historycznych
danych dot. zmian kosztów pracy widać, iż Polska notuje najmniejszą zmienność
(wahania odbiegające od długoterminowego trendu) wród państw w regionie
CEE. Powinno się to przekładać na dużą przewidywalność kosztów, co jest ważne
w przypadku inwestycji długoterminowych.

Setki

obcokrajowcom ze względu na fakt, iż znajomość języka polskiego nie jest
niezbędna (ani niekiedy potrzebna) do rozpoczęcia pracy.
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Co istotne z punktu widzenia cyfryzacji i automatyzacji, wzrost wynagrodzeń
w kategorii informacja i komunikacja (działalność związana z IT) notuje najniższą
średnią dynamikę za okres od 2016 r. do końca września 2019 r., na poziomie
4,6%. Można to tłumaczyć faktem, iż w tej działalności wynagrodzenia najszybciej
zbiegają do zarobków specjalistów z zagranicy, co widać po wysokości
wynagrodzenia w porównaniu do innych zawodów.
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15,0

Gdańsk/Trójmiasto

14,0

14,0

14,0

Przy założeniu ok. 50% udziału wynagrodzeń w strukturze kosztów powinniśmy
obserwować wzrost cen usług w tempie ok. 3% rocznie, tymczasem na przykładzie
usług prawnych, księgowych, zarządzczych i konsultingowych obserwujemy
tempo wzrostu zbliżone do ok. 1,5%. Porównywane kategorie nie pokrywają się
w zupełności (brakuje w pełni porównywalnych danych), natomiast obserwowana
różnica w naszej ocenie wynika przede wszystkim z wysokiej wydajności pracy jaka
charakteryzuje dobrze działające centra usług wspólnych oraz właśnie wdrożeń
RPA, które podnoszą wydajność w prostych i powtarzalnych operacjach.

Katowice

13,75

13,75

14,0

Poznań

13,9

14,5

14,0

Łódź

14,75

13,5

14,75

Szczecin

13,5

13,3

13,3

Czynsze stabilne, w głównych lokalizacjach znaczny wzrost podaży
powierzchni

Lublin

12,0

Źródło: JLL, Cushman Wakefield

Drugi element, który będzie decydowal o wpływie na kondycję finansową sektora
to zmiany stawek czynszów w głównych miastach, oferujących największy wybór
nowozczesnej powierzchni biurowej, tzn. Warszawa, Kraków i Wrocław (jedyne
miasta w których całkowita podaż przekracza 1 mln m2). W Warszawie czynsze
poza ścisłym centrum nie uległy w ubiegłym roku wyraźnym zmianom, W Krakowie
i Wrocławiu ceny najmu pozostały stałe w 1H 19. Z jednej strony dobra
koniunktura mogłaby sprzyjać wzrostowi stawek najmu, co potwierdza bardzo
duży apetyt inwestycyjny na rynku biurowym. Wzrosty czynszów ogranicza jednak
duża (w przypadku Warszawy wręcz rekordowa) podaż nowej powierzchni
biurowej. Sprzyja to ograniczeniu presji kosztowej spowodowanej przez wzrost
wynagrodzeń, jak również ułatwia nowym projektom znalezienie nowoczesnej
przestrzeni biurowej.
W perspektywie średnioterminowej spodziewane spowolnienie tempa wzrostu
gospodarczego powoduje, że nie spodziewamy się znaczących podwyżek
czynszów.

KONTAKT

Departament
Sektorów
Strategicznych
Al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa

Dyrektor ds. sektora Usług
Małgorzata Nesterowicz
Email: Malgorzata.Nesterowicz@Santander.pl

Analityk Sektorowy ds. sektora Usług
Maciej Nałęcz
Email: Maciej.Nalecz@Santander.pl

4

Centra usług wspólnych/outsourcingu/GBS
Grudzień 2019

Niniejsza publikacja przygotowana przez Santander Bank Polska S.A ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje przedstawione w niniejszej publikacji nie mają charakteru porad inwestycyjnych ani
doradztwa. Podjęto wszelkie możliwe starania w celu zapewnienia, że informacje zawarte w tej publikacji nie są nieprawdziwe i nie wprowadzają w błąd, jednakże Bank nie gwarantuje dokładności
i kompletności tych informacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie tych informacji oraz straty, które mogły w konsekwencji tego wyniknąć. Prognozy ani dane odnoszące się do przeszłości
nie stanowią gwarancji przyszłych cen surowców rolnych lub wyników finansowych. W przypadku tej publikacji zastrzeżone jest prawo autorskie oraz obowiązuje ochrona praw do baz danych.
W sprawie dodatkowych informacji, dostępnych na życzenie, prosimy kontaktować się z: Santander Bank Polska S.A, Departament Sektorów Strategicznych, Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Polska,
telefon 22 586 81 67 (opłata wg cennika operatora).
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