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Τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου υψηλή ανεργία, ενώ ο κλάδος
των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) παρουσιάζει μια σημαντική έλλειψη επαγγελματιών με δεξιότητες. Παρά τις κενές θέσεις εργασίας, οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι του τομέα ΤΠΕ
αντιμετωπίζουν εμπόδια τα οποία αναστέλλουν την επαγγελματική κινητικότητα τους στο κλάδο αυτό.
Το θέμα αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο του έργου CAMEO - Career Mobility of Europe’s Older
Workforce που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού βρίσκεται σε υψηλό σημείο στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής
πολιτικής για τη διαχείριση ποικίλων κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών τάσεων. Προβλέπεται ότι η κινητικότητα εργατικού δυναμικού έχει κοινωνικο-οικονομικά οφέλη για τους εργοδότες
αλλά και τους εργαζόμενους. Εντούτοις, η κινητικότητα των εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας, ειδικά
στον τομέα των ΤΠΕ, τείνει να είναι περιορισμένη. Οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι (που ορίζονται στη
μελέτη αυτή ως οι εργαζόμενοι ηλικίας 45 ετών κι άνω) εμφανίζουν χαμηλότερα δείγματα κινητικότητας και, για διάφορους λόγους, η εργασιακή τους κινητικότητα τείνει να παρακινείται αρνητικά.

Μεθοδολογία:
Η έρευνα στο πλαίσιο του έργου CAMEO διερεύνησε τις πολιτικές, πρακτικές και συμπεριφορές των
εργοδοτών στο τομέα ΤΠΕ ώστε να κατανοήσει τη σχέση τους με την κινητικότητα των ηλικιωμένων
εργαζόμενων. Η μελέτη εκπονήθηκε το διάστημα από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2014 σε
11 χώρες. Δόθηκε ένα online ερωτηματολόγιο σε 136 εργοδότες στον κλάδο των ΤΠΕ σε 12 χώρες. Το
δείγμα αποτελούνταν από ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, Διευθυντές Ανθρωπίνων Πόρων, Γενικούς Διευθυντές και Επικεφαλής ΤΠΕ τμημάτων σε δημόσιους οργανισμούς, ιδιωτικές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι αφηγηματικές ερωτήσεις εξέτασαν τις πολιτικές στον εργασιακό χώρο των ερωτηθέντων και
τις αντιλήψεις για την επαγγελματική, γεωγραφική και εικονική κινητικότητα. Η επαγγελματική κινητικότητα αφορά στη μετακίνηση από μια θέση σε άλλη. Η γεωγραφική κινητικότητα αφορά στη μετακίνηση σε άλλη τοποθεσία εργασίας. Τέλος, η εικονική κινητικότητα αφορά στην ικανότητα να συνεισφέρει κανείς στη δουλειά σε άλλη τοποθεσία ή θέση χωρίς στην πραγματικότητα να πρέπει να αλλάξει τη φυσική έδρα του ή θέση.

Ευρήματα:
Οι αντιλήψεις των εργοδοτών για τη γεωγραφική
κινητικότητα των ηλικιωμένων εργαζομένων σε ΤΠΕ
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα συμφώνησαν ότι η γεωγραφική
κινητικότητα προσφέρει μια σειρά από σημαντικά οφέλη, για
παράδειγμα, όσοι απάντησαν στην έρευνα ανέφεραν ότι η γεωγραφική κινητικότητα παρέχει μια μεγαλύτερη δεξαμενή εργατικού δυναμικού, κάτι που συνεισφέρει στη καλύτερη αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων των εργαζόμενων και
τονώνει την δημιουργικότητα. Η γεωγραφική κινητικότητα
βελτιώνει την διαχείριση του χρόνου ως τη διάθεση στην αγορά “time to market”. Ένα πολυεθνικό εργατικό δυναμικό αντανακλά το κοινωνικο-δημογραφικό προφίλ των πελατών, που
είναι καλό για τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η γνώση μπορεί να
μεταφερθεί αποτελεσματικά μέσα σε διαφορετικές περιοχές. Στη
πραγματικότητα, ωστόσο, η γεωγραφική κινητικότητα είναι
πολύ περισσότερο δύσκολο να εφαρμοστεί. Είναι δύσκολο να
οριστεί εσωτερικό προσωπικό ως διευθυντές ΙΤ σε άλλες αγορές
και να μετακομίσει ειδικευμένο προσωπικό για κυκλοφορία της
γνώσης σε περιοχές που υπάρχει ζήτηση. Οι ερωτηθέντες υπο-

στήριξαν ότι αυτό συμβαίνει γιατί οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι σε ΤΠΕ θέλουν να διατηρήσουν τον τρόπο ζωής και
την ισορροπία ζωής-εργασίας που έχουν κερδίσει, μπορεί να
έχουν δυσκολίες να προσαρμοστούν σε ένα νέο (εργασιακό)
περιβάλλον και ίσως να μην έχουν επαρκείς γλωσσικές δεξιότητες. Τα τρέχοντα μέτρα ελκυστικότητας για την πρόσληψη αλλοδαπών ΤΠΕ εργαζόμενων, όπως πρόσθετη αμοιβή, παροχή
διαμερισμάτων και εταιρικών αυτοκινήτων (με οδηγούς) δεν
είναι αποτελεσματικά. Ακόμη και προσφορές για κάλυψη των
εξόδων μετακίνησης αρκετές φορές την εβδομάδα προς τη
χώρα της ζήτησης δεν είναι αρκετά ελκυστικά για αυτούς που
αρνούνται να μετακομίσουν.

Για να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις με αυτή την πρόκληση της κινητικότητας, πρέπει να γίνει επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη ώστε:
 Να γίνει καλύτερη διαχείριση της προσφοράς ΤΠΕ εργατικού δυναμικού από τις Νότιες και Ανατολικές προς τις Βόρειες και Δυτικές
χώρες.
 Να γίνει καλύτερα κατανοητό πως να επαναπροσλαμβάνονται οι ηλικιωμένοι ΤΠΕ εργαζόμενοι
 Να μεταφερθεί η εργασία σε περιοχές με χαμηλά επίπεδα απασχόλησης αντί για μετεγκατάσταση ατόμων σε περιοχές ζήτησης εργατικού δυναμικού.

Παραδείγματα ορθής πρακτικής γεωγραφικής κινητικότητας
Ένας Ελβετός τεχνικός ηλικίας 59 ετών μετακόμισε στην Ινδία και ανέλαβε την συνολική τεχνική διοίκηση στο εκεί εργοτάξιο. Αυτό ήταν μια μεγάλη επιτυχία για την εταιρεία μας, καθώς κατέχει γνώση πολύ υψηλού επιπέδου και εμπειρία.
Στην Ινδία, θα χρησιμοποιούσε όλη την εμπειρία του. Πριν από την ηγεσία του, ο κύκλος εργασιών ήταν 70 εκ. ενώ μετά
1.4 δις» (R68).

Οι αντιλήψεις των εργοδοτών για την εργασιακή κινητικότητα των ηλικιωμένων εργαζόμενων σε ΤΠΕ
Οι ερωτηθέντες συμφώνησαν ότι η εργασιακή κινητικότητα είναι σημαντική για να υπάρχει μια δεξαμενή ειδικευμένου προσωπικού,
ευπροσάρμοστου σε μεταβαλλόμενες ανάγκες. Για παράδειγμα, η προσφορά ευκαιριών εξέλιξης της καριέρας είναι θεμελιώδης για τη
διαχείριση της διατήρησης. Τα μέτρα εργασιακής κινητικότητας οδηγούν σε καλύτερη αναγνώριση των δεξιοτήτων και εμπειρίας των
εργαζομένων και έτσι, σε βελτιστοποιημένο προγραμματισμό προσωπικού. Η εσωτερική πρόσληψη απαιτεί μικρότερο κόστος πρόσληψης και εκπαίδευσης.

Ωστόσο, παρά το ενδιαφέρον τους για εσωτερικές προαγωγές,
οι συμμετέχοντες στην έρευνα υπέθεσαν ότι οι ηλικιωμένοι
εργαζόμενοι σε ΤΠΕ:
 Μπορεί να έχουν χαμηλότερο δυναμικό καινοτομίας
 Επιθυμούν περισσότερο να έχουν ένα σταθερό εργασιακό
περιβάλλον αντί για ένα μεταβαλλόμενο
 Δυσκολεύονται να ανανεώσουν ή να διευρύνουν τις
δεξιότητές τους και προσπαθούν σκληρά να ελέγξουν τη
γρήγορα μεταβαλλόμενη γνώση.
Επίσης, οι ερωτηθέντες αμφισβήτησαν το κατά πόσο οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται πραγματικά να προωθήσουν
τη καριέρα τους σε αυτό το στάδιο της ζωής.
Για την προώθηση της εργασιακής κινητικότητας των ηλικιωμέ-

νων εργαζόμενων σε ΤΠΕ, πρέπει να επενδυθεί έρευνα και
ανάπτυξη σε:
 Ανάπτυξη βελτιωμένων εργαλείων αξιολόγησης των ικανοτήτων και εμπειριών τους για μια συστηματική αναγνώριση των
δεξιοτήτων όπως δεξιοτήτων διαχείρισης έργων ΙΤ, ελέγχου
λογισμικού, επίλυσης προβλημάτων αναφορικά με την ασφάλεια συστημάτων, οι οποίες είναι όλες τυπικές δεξιότητες των
ηλικιωμένων εργαζόμενων σε ΤΠΕ




Τυποποίηση περιγραφών θέσεων εργασίας
Αποτελεσματική προώθηση του οφέλους από την απασχόληση ηλικιωμένων εργαζόμενων.

Παράδειγμα ορθής πρακτικής εργασιακής κινητικότητας
« Ο τραπεζικός κλάδος έχει γίνει ψηφιακός. Μερικοί υπάλληλοι που δουλεύουν στο τραπεζικό κλάδο για μεγάλο χρονικό διάστημα έχουν δει
μια μεγάλη αλλαγή – από όταν οι δεξιότητες ήταν οι στοιχειώδεις μέχρι τώρα που όλα είναι ψηφιακά. Ως αποτέλεσμα χρειάζεται να μεταφέρουν τις δεξιότητές τους. Αλλά προσφέρουμε προγράμματα για αυτό. Κάποια είναι υποχρεωτικά και κάποια εθελοντικά. Οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι έχουν μεγάλη γνώση και εμπειρία να μοιραστούν, ικανότητες, αξίες και δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών».(R116).

Οι αντιλήψεις των εργοδοτών για την εικονική κινητικότητα
των ηλικιωμένων εργαζόμενων σε ΤΠΕ
Όσοι και όσες απάντησαν στην έρευνα έχουν χρησιμοποιήσει εικονική κινητικότητα στους οργανισμούς τους, τουλάχιστον σε κάποιο
βαθμό. Αυτό συμβαίνει γιατί η εικονική κινητικότητα συνεπάγεται σημαντικά οικονομικά οφέλη δεδομένου ότι εξοικονομεί κόστη και
χρόνο, υποστηρίζει τη διακρατική ανάπτυξη των ΤΠΕ και επιπλέον υποστηρίζει την υψηλότερη ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Η εικονική κινητικότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους ηλικιωμένους ΤΠΕ εργαζόμενους:
 Σε περίπτωση προβλημάτων υγείας, όταν η γεωγραφική κινητικότητα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη (π.χ. κίνδυνος θρόμβωσης σε πτήση), εργαλεία τηλεδιάσκεψης διευκολύνουν τη συμμετοχή
 Για την αύξηση του ελεύθερου χρόνου, τα εργαλεία τηλεργασίας διευκολύνουν την καλύτερη ισορροπία εργασίας– προσωπικής ζωής
 Για συμμετοχή σε εκπαίδευση και εξειδίκευση, τα εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης καθιστούν πιο εύκολη την πρόσβαση χωρίς ανάγκη
ταξιδιού.
 Σε περίπτωση αλλαγής της τοποθεσίας της εργασίας, οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι δεν χρειάζεται να μετακινηθούν.
Δυστυχώς, οι ερωτηθέντες συχνά ανέφεραν ότι οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι σε ΤΠΕ έχουν περιορισμένες ή ξεπερασμένες ΤΠΕ δεξιότητες
σχετικά με συνεργατική εργασία με τη βοήθεια υπολογιστή και εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης. Ανέφεραν επίσης ότι ο ηλικιωμένος
εργαζόμενος προτιμά την πρόσωπο με πρόσωπο επαφή παρά τις εικονικές συναντήσεις.
Εκτός από τις αρνητικές αντιλήψεις σχετικά με την ικανότητα των ηλικιωμένων να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις εικονικές τεχνολογίες, οι ερωτηθέντες σημείωσαν ότι:
 Τα εικονικά εργαλεία ως κύριοι παράγοντες που επιτρέπουν την εξ αποστάσεως εργασία είναι λιγότερο αποτελεσματικά από όσο
αναμενόταν και απαιτούν επενδύσεις σε βάθος
 Η εικονική κινητικότητα μπορεί να προκαλέσει κοινωνική απομόνωση και επηρεάζει την ισορροπία εργασίας-ζωής καθώς ο ελεύθερος χρόνος είναι κατακερματισμένος και συνυφασμένος
Για να αντιμετωπιστεί αυτό, πρέπει να γίνει επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη:
 Σε προηγμένη υποδομή για εικονική κινητικότητα
 Σε προηγμένη τεχνολογία ηλεκτρονικής εργασίας η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους ηλικιωμένους εργαζόμενους

Παράδειγμα ορθής πρακτικής εικονικής κινητικότητας:
«Η εικονική κινητικότητα μπορεί να δώσει το αρχικό ερέθισμα σε μια αποτελεσματική εργασιακή και γεωγραφική κινητικότητα” (R43). “Η
εικονική κινητικότητα είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για τους ηλικιωμένους εργαζόμενους σε ΤΠΕ ώστε να μεριμνήσουν για τα προσόντα τους χρησιμοποιώντας τον τρόπο της εικονικής κινητικότητας» (R49). “Τα οφέλη θα είναι καλύτερη ισορροπία εργασίας – προσωπικής
ζωής, καθώς τα ταξίδια είναι ακριβά, η εσωτερίκευση του εργασιακού περιβάλλοντος θα διασφαλιστεί, για τους ηλικιωμένους ΤΠΕ εργαζόμενους οι οποίοι θα μπορούν να έχουν ένα διεθνές περιβάλλον εργασίας, π.χ. σε περίπτωση κινδύνου θρόμβωσης. Υπάρχουν μόνο πλεονεκτήματα και όχι μειονεκτήματα».
(R82).

Προτάσεις πολιτικής
Βάσει των απαντήσεων στην έρευνα σχετικά με τις υπάρχουσες
πολιτικές και ποιες πολιτικές χρειάζονται για τη βελτίωση της
κινητικότητας των ηλικιωμένων εργαζόμενων σε ΤΠΕ, προτείνονται οι παρακάτω πολιτικές:

Κινητικότητα
 Εμβάθυνση των συστημάτων αντιστοίχισης μεταξύ ελλείψεων
και πλεονασμάτων ηλεκτρονικών δεξιοτήτων σε διάφορες
γεωγραφικές περιοχές
 Να ξεπεραστούν τα εθνικά εμπόδια για την ελεύθερη μετακίνηση όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση και τα συνταξιοδοτικά συστήματα από την πλευρά των εργαζομένων και των
συστημάτων φορολόγησης από την πλευρά των εργοδοτών
 Να ρυθμιστούν τα θέματα εξ αποστάσεως εργασίας πανευρωπαϊκά
 Να γίνουν διαθέσιμα κεφάλαια για την υποστήριξη των εταιριών που αποστέλλουν και αυτών που δέχονται όσον αφορά
το κόστος μετάβασης
 Να παρέχεται γνώση για τους φραγμούς και τα εμπόδια στη
γεωγραφική κινητικότητα των ηλικιωμένων ΤΠΕ εργαζομένων ώστε να διευκολυνθούν οι στοχευμένες στρατηγικές
πρόσληψης και να μειωθούν οι περίοδοι αναζήτησης.
 Να επιβραβεύονται οι εταιρίες και οι οργανισμοί που εισαγάγουν προγράμματα που προωθούν την κινητικότητα για ηλικιωμένους εργαζόμενους σε ΤΠΕ

Δεξιότητες, προσόντα και
αναγνώριση
 Ευαισθητοποίηση για την αξία των μη ψηφιακών δεξιοτήτων
και ικανοτήτων των ηλικιωμένων ΤΠΕ εργαζομένων ώστε να
ξεπεραστεί η ηλικιακή προκατάληψη στις μορφές κινητικότητας
 Βελτίωση των μεθόδων και εργαλείων αναγνώρισης για τις
δεξιότητες και ικανότητες των ηλικιωμένων εργαζομένων σε
ΤΠE
 Παροχή γνώσης αναφορικά με τα μέτρα πολιτικής, τους πόρους και τα παραδείγματα ορθών πρακτικών σχετικά με τη
γεωγραφική κινητικότητα
 Διάχυση των υπαρχουσών στρατηγικών και εργαλείων διαχείρισης της ηλικίας των ηλικιωμένων ΤΠΕ εργαζομένων, όπως
προγράμματα καθοδήγησης και αμοιβαίας μάθησης (peer
learning).
 Δημιουργία μιας πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης για τους
ηλικιωμένους εργαζόμενους σε ΤΠΕ για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ συναδέλφων.

Τεχνολογία
 Περαιτέρω βελτίωση και ολοκλήρωση των ΤΠΕ υποδομών και
εικονικών εργαλείων.

Συμπεράσματα
Οι ερωτηθέντες σαφώς υπολογίζουν τη γεωγραφική και εργασιακή κινητικότητα, καθώς και οι δυο μορφές παρουσιάζουν
σημαντικά οφέλη για τις εταιρείες ·εντούτοις, φαίνεται ότι και οι δύο είναι περισσότερο δύσκολες στη πράξη από τη θεωρία.
Πολλοί από τους ερωτηθέντες είχαν την άποψη ότι οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται λιγότερο ή προσαρμόζονται
πιο δύσκολα σε νέα ή μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα εργασίας. Ωστόσο, οι απόψεις αυτές δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτές
ασυζητητί· οι απόψεις για τους ηλικιωμένους εργαζόμενους που παρουσιάζονται εδώ μπορεί να αντανακλούν το σύνολο
στοιχείων που υποδηλώνουν ότι οι αρνητικές αντιλήψεις είναι αδικαιολόγητες και μπορεί να λειτουργήσουν απαγορευτικά
για την απασχόληση των ηλικιωμένων εργαζομένων. Το γεγονός ότι οι γεωγραφικά μετακινούμενοι εργαζόμενοι είναι σε
μεγάλη ζήτηση μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία για τους ηλικιωμένους εργαζόμενους που είναι πρόθυμοι να μετακινηθούν. Συγχρόνως, είναι σαφές ότι απαιτούνται περισσότερα από τα υπάρχοντα βασικά κίνητρα για την ενθάρρυνση της
γεωγραφικής κινητικότητας των ηλικιωμένων εργαζομένων. Συνεπώς, οι προτάσεις πολιτικής που δίνονται εδώ θα πρέπει
να εκλαμβάνονται ως βιώσιμα βήματα προς μια ουσιαστική βελτίωση της κινητικότητας καριέρας των ηλικιωμένων εργαζόμενων.
Η γεωγραφική κινητικότητα από μόνη της δεν είναι αρκετή για να αυξήσει την απασχόληση των ηλικιωμένων εργαζομένων
και να συνεισφέρει στην επαγγελματική αυτοπραγμάτωσή τους. Η εργασιακή κινητικότητα και η εικονική κινητικότητα είναι
εξίσου σημαντικές για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις των κενών σε δεξιότητες στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, ειδικά
στον τομέα των ΤΠΕ.
Τα επόμενα βήματα στο έργο CaMEO θα είναι να απαντήσει σε αυτά τα δεδομένα με τη δημιουργία της e-Academy και της
Matching Database για την υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης και απασχόλησης του εργατικού δυναμικού στο
τομέα των ΤΠΕ στην Ευρώπη.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της έρευνας ή μάθετε περισσότερα για το έργο:

www.c-ameo.eu

Εταίροι

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

