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Pastaruosius keletą metų Europa susidūrė su rekordiškai aukštu nedarbingumu,
kai tuo metu informacijos ir komunikacijos technologijų (ICT) sektorius jaučia didelį
patyrusių praktikų trūkumą. Nepaisant laisvų darbo vietų, vyresni IKT darbuotojai
susiduria su barjerais, kurie kliudo jų karjeros mobilumui šiame sektoriuje. Ši tema yra
dėmesio taškas Europos Komisijos finansuojamam projektui CAMEO – Europos vyresnio
amžiaus darbo jėgos karjeros mobilumas.
Darbo jėgos mobilumas užima aukštą prioritetą ES politikos darbotvarkėje tam,
kad būtų suvaldytos įvairios socialinės ekonominės ir technologinės tendencijos.
Manoma, kad darbo jėgos judėjimas turi socio-ekonominę naudą tiek darbuotojams, tiek
darbdaviams. Tačiau vyresnio amžiaus darbuotojų judumas, ypač IKT sektoriuje, yra
ribotas. Vyresnio amžiaus darbuotojai (darbuotojai, kurių amžius 45+) rečiau keičia
darbą ir, dėl daugybės priežasčių, jų darbo judumas yra neigiamai veikiamas.

Metodologija:
CaMEO tyrėjai ištyrė IKT darbdavių strategijas, praktikas ir požiūrius, idant
suprastų jų santykį su vyresnio amžiaus darbuotojų mobilumu. Buvo atliktas tyrimas
2014 m. rugsėjo – gruodžio mėnesiais, 11 šalių. Internetinis klausimynas buvo
išsiųstas 136 darbdaviams iš IKT sektoriaus, veikiančių 12-oje Europos šalių.
Respondentai - IKT sektoriaus viešųjų organizacijų, privačių ir smulkaus bei vidutinio
verslo įmonių verslininkai, žmogiškųjų išteklių vadybininkai, generaliniai direktoriai ir
vadovai. Išplėstiniai klausimai skirti išsiaiškinti respondentų darbo aplinkos strategijas
ir nuostatas geografinio ir virtualaus darbo judėjimo atžvilgiu. Darbo judumas remiasi
judėjimu iš vienos pareigybės į kitą. Geografinis judumas remiasi fiziniu darbo judėjimu
iš vienos vietos į kitą. Galiausiai, virtualus mobilumas reiškia galimybę judėti iš vienos
darbo vietos į kitą nekeičiant fizinės vietovės.

Išvados:
Darbdavių požiūris į vyresnio amžiaus IKT darbuotojų
geografinį mobilumą
Respondentai sutiko, kad geografinis mobilumas
atneša daug ir svarbių privalumų; pavyzdžiui,
respondentai minėjo, kad geografinis judumas teikia
didesnį darbo pasirinkimą, kuri prisideda prie
geresnio darbuotojų pasiūlos ir reikiamų įgūdžių
turėjimo santykio bei stimuliuoja kūrybiškumą.
Geografinis judumas pagerina dalyvavimo rinkoje
laiko valdymą. Daugiatautė darbo jėga atspindi verslui
naudingą socio-demografinį kliento profilį. Dar daugiau,
žinios gali būti efektyviai perduodamos tarp skirtingų
regionų. Tačiau, iš tikrųjų, geografinį judumą daug
sunkiau įgyvendinti praktikoje. Tampa sudėtinga
turimą personalą paskirti IT vadybininkais kitose

rinkose ir perkelti kvalifikuotą personalą į reikiamus
regionus žinių cirkuliacijai.
Respondentai sutiko, kad dėl vyresnio amžiaus
IKT darbuotojų noro išlaikyti pasiektą darbo ir
gyvenimo stiliaus suderinamumą, galimi sunkumai
prisitaikant prie naujos darbo aplinkos ir nepakankamų
kalbinių įgūdžių. Šiuolaikinės tarptautinių IKT
darbuotojų pritraukimo priemonės tokios kaip
papildomas užmokestis, apgyvendinimas ir įmonės
automobiliai (su vairuotojais) nėra efektyvūs. Net jei
siūloma padengti kassavaitinių komandiruočių į gimtąją
šalį, tiems kurie atsisako persikelti, išlaidas, pasiūlymai
vis tiek nėra pakankamai patrauklūs.

Padedant įmonėms susidūrusioms su šiais judumo iššūkiais, tyrimai ir vystymas (T&V) turėtų investuoti į:
Palaikyti geresnę IKT darbo jėgos pasiūlą iš pietinių ir rytinių į šiaurines ir vakarines šalis;
Geriau suprasti kaip samdyti vyresnio amžiaus IKT darbuotojus;
Darbą perkelti į žemu įdarbinimo lygiu pasižyminčius regionus vietoj žmonių perkėlimo į darbo jėgos poreikiu
pasižyminčius regionus.
Judumą skatinančios veiklos nukreiptos į vyresnius darbuotojus turėtų būti įtrauktos į ES arba nacionalinio skatinimo
sistemas.

Geroji geografinio judumo praktika:

“ 59-erių metų šveicaras persikėlė į Indiją ir perėmė visą techninį vadovavimą tame regione. Tai lėmė didelę sėkmę mūsų įmonei,
nes jis – ypač patyręs darbuotojas. Indijoje, jis atskleidė turėtas patirtis. Prieš jo vadovavimą, apyvarta buvo 70 milijonų, o vėliau
– 1,4 bilijono.’ (R68)

Darbdavių požiūris į vyresnių IKT darbuotojų darbo
mobilumą
Respondentai sutiko, kad darbo mobilumas yra svarbus remiantis patyrusio personalo pasirinkimu,
prisitaikymu prie besikeičiančių reikalavimų. Pavyzdžiui, karjeros galimybių suteikimas yra išlaikymo esmė. Darbo
judumo priemonės veda prie geresnio darbuotojų įgūdžių atpažinimo ir patirčių tam, kad optimizuoti darbuotojų
planavimą. Vidinis įdarbinimas reikalauja mažiau įdarbinimo ir apmokymo išlaidų. Be to, vidinis darbo judumas
respondentų yra palankiai vertinamas.
Tačiau nepaisant vidinės skatinimo svarbos,
respondentai teigė, kad vyresni IKT darbuotojai:
Gali turėti mažiau inovacinio potencialo;
Labiau nori turėti stabilią darbo aplinką, jei nuolat
besikeičiančią;
Susiduria su sunkumais atnaujinant ar plečiant
turimus įgūdžius bei nenori įvaldyti greitai besikeičiančių
žinių;
Be to, respondentai kėlė klausimą ar vyresnio amžiaus
darbuotojai iš tikrųjų domisi karjeros pokyčiais, tame
gyvenimo tarpsnyje.

Pagerinti vyresnio amžiaus IKT darbuotojų darbo
judumą, T&V turėtų investuoti į:
Vyresnio amžiaus darbuotojų gebėjimų ir patirties
sisteminiam įgūdžių, tokių kaip IT projektų vadybos
įgūdžiai, programų testavimo įgūdžiai, problemų
sprendimų, susijusių su sistemos saugumu įgūdžiai,
atpažinimo , tobulinimo ir plėtojimo įrankius;
Darbo aprašymo standartizavimą;
Efektyvų vyresnio amžiaus darbuotojų sukuriamos
naudos skatinimą.

Geroji darbo judumo praktika:
'Bankininkystė tapo skaitmenine. Kai kurie darbuotojai, dirbę ilgai bankininkystės sektoriuje, pastebėjo didelius pokyčius: nuo
tada kai naudoti įgūdžiai buvo paprasti, iki dabar, kai viskas skaitmenizuota. Darbuotojai turėjo perduoti savo žinias ir tam mes
pasiūlėme programą. Kai kurie darbuotojai yra nuolatiniai, kai kurie savanoriški. Vyresni darbuotojai turi puikių žinių ir patirties,
kuria gali pasidalinti, taip pat gebėjimų, vertybių ir klientų aptarnavimo įgūdžių.’ (R116).

Darbdavių požiūris į virtualų IKT darbuotojų judumą
Visi respondentai naudoja virtualų judumą savo organizacijose, bent tam tikru intensyvumu. Virtualus
mobilumas atneša didelę ekonominę naudą, nes saugo išlaidas ir laiką, palaiko tarptautinį IKT vystymą ir aukštesnius
didesnius integracijos procesus.
Virtualus mobilumas yra ypatingai aktualus vyresnio amžiaus (IKT) darbuotojams:
Dėl sveikatos problemų, kai geografinis mobilumas yra labai rizikingas (pvz. Trombozės rizika skrendant), virtualūs
konferencijų įrankiai palengvina dalyvavimą;
Atostogų laiko prailginimas, tele-įrankiai darbui padeda palengvina darbo-gyvenimo balanso išlaikymą;
E-mokymosi įrankiai palengvina prieigą prie dalyvavimo mokymuose ir įgūdžių tobulinimo, nekeliaujant;
Net jei pasikeičia darbo vieta, vyresniems darbuotojams nereikia kartu su ja keltis į kitą vietą.
Vis dėl to, respondentai dažnai nurodė, kad vyresnio amžiaus IKT darbuotojai turi ribotus ar pasenusius
įgūdžius, susijusius su kompiuteriniu bendradarbiavimu ir e-mokymosi įrankiais. Taip pat jie pažymėjo, kad vyresnio
amžiaus darbuotojai labiau teikia pirmenybę akivaizdiniams nei virtualiems susitikimams.
Papildomai, prie neigiamų vyresnių darbuotojų gebėjimų perspektyvų efektyviai naudoti virtualias
technologijas, respondentai pažymėjo, kad:
Virtualūs įrankiai, kaip nuotolinio darbo realizacija, yra mažiau veiksmingi nei tikėtasi ir reikalauja didesnių investicijų;
Virtualus mobilumas gali sukelti socialinę atskirtį ir paveikti darbo-asmeninio gyvenimo balansą, nes laisvalaikis
tampa fragmentiškas ir persipynęs.
Atsižvelgiant į tai, T&V turėtų investuoti į:
Virtualaus judumo infrastruktūros gerinimą;
Geresnes e-darbo technologijas, kurios ypač aktualios vyresniems darbuotojams

Geroji virtualaus judumo praktika:
“Virtualus judumas gali suteikti efektyviam darbui ir geografiniam judumui pradinį impulsą” (R43) “Virtualus judumas yra vienas
geriausių pasirinkimų vyresnio amžiaus IKT darbuotojams rūpinantis savo kvalifikacija ir naudojant virtualų judumą” (R49) “Naudos
būtų geresnis darbo ir asmeninio gyvenimo santykis, kai kelionės yra brangios, darbo aplinkos internacionalizavimas būtų
apsaugota, vyresnio amžiaus IKT darbuotojams būtų suteikiama tarptautinė darbo aplinka, pvz., dėl trombozės pavojaus. Tik
privalumai, jokių trūkumų” (R82).

Strateginės rekomendacijos
Remiantis apklausos apie esamas strategijas ir
kurios jų turi būti pakeistos vyresnio amžiaus IKT
darbuotojų judumo užtikrinimui duomenimis,
rekomenduojama:

Įgūdžiai, kvalifikacijos ir
atpažinimas
Didinti vyresnio amžiaus darbuotojų neskaitmeninių
įgūdžių ir kompetencijų vertės informuotumą tam, kad

Judumas
Pagerinti atitinkamų e-įgūdžių trūkumo ir pertekliaus
sistemas skirtingose geografinėse vietovėse;
Įveikti nacionalinius barjerus laisvam judėjimui,
žvelgiant iš darbuotojų socialinės apsaugos ir pensijų
sistemos ir mokesčių, iš darbdavio pusių;
Valdyti distancinio darbo problemas Europos
mastu;
Kurti fondus, padedančius siunčiančioms ir
priimančioms įmonėms padengti išlaidas;
Skleisti žinias apie barjerus ir trukdžius vyresnio
amžiaus IKT darbuotojų judumui ir panaikinti paieškos
fazę;
Apdovanoti įmones ir organizacijas, kurios diegia
lengvatines judumo programas vyresnio amžiaus IKT
darbuotojams.

įveikti amžiaus šališkumą judumo modeliuose;
Gerinti vyresnio amžiaus IKT darbuotojų įgūdžių ir
kompetencijų atpažinimo metodus ir įrankius;
Skleisti žinias apie strateginius įrankius, išteklius ir
gerųjų geografinio judumo praktikų pavyzdžius
Skleisti esamas vyresnių IKT darbuotojų amžiaus
valdymo strategijas ir įrankius, tokius kaip mentorystės
programos ir mokymasis;
Kurti socialinio tinkle platformą vyresnio amžiaus
IKT darbuotojams, kur šie galėtų keistis požiūriais ir
mokymosi patirtimis.

Technologija
Siekti toliau tobulinti ir integruoti IKT infrastruktūrą
ir virtualias priemones.

Išvados
Respondentai aiškiai įvertino geografinį ir darbo judumą, jie abu teikia didelę naudą jų įmonėms; tačiau
atrodo, kad šie judumo būdai yra sudėtingesni praktikoje nei teorijoje.
Daugelis respondentų mano, kad vyresnio amžiaus darbuotojai yra mažiau suinteresuoti arba prisitaikantys
prie naujų arba besikeičiančių darbo aplinkų. Vis dėl to, šie požiūriai nebūtinai turi nominalią vertę; čia išreikšti
požiūriai į vyresnio amžiaus darbuotojus gali atspindėti įrodymus, kurie įrodo, kad neigiami požiūriai yra nepagrįsti ir
gali drausti vyresnio amžiaus įdarbinamumą. Faktas, kad geografiškai mobilūs darbuotojai turi didelę paklausą bei
gali atverti galimybes vyresnio amžiaus darbuotojams, kurie nori būti judūs. Tuo pat metu, aišku, kad reikia imtis
daugiau nei tik standartinių iniciatyvų, skatinant geografinį vyresnio amžiaus darbuotojų judumą. Taigi, pateiktos
strateginės rekomendacijos turėtų būti įvertintos kaip galimi žingsniai tikrai pagerinantys vyresnio amžiaus darbuotojų
karjeros judumą.
Vien tik geografinis judumas nėra pakankamas padidinti vyresnio amžiaus darbuotojų įdarbinimą prisidedant
prie jų užimtumo. Darbo judumas taip pat, kaip ir virtualus, yra vienodai svarbūs susiduriant su įgūdžių stygiaus
iššūkiais Europos darbo rinkoje, ypatingai IKT sektoriuje.
Tolesni CaMEO žingsniai bus e-Akademijos ir atitinkamos duomenų bazės kūrimas, kaip atsakas čia
pateiktiems duomenims, palaikyti profesiniam vystymuisi ir Europos vyresnio amžiaus IKT darbuotojų
įdarbinamumui.
Perskaitykite visą ataskaitą ir sužinokite daugiau apie projektą:

www.c-ameo.eu
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