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През последните години Европа се бори с рекордно висока безработица, докато в сектора
на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) се наблюдава значителен
дефицит на опитен персонал. Въпреки свободните работни места, по-възрастните
служители от сектора ИКТ се сблъскват с препятствия, затрудняващи професионалната им
мобилност в рамките на техния сектор. Точно това е основният въпрос на финансирания от
Европейската Комисия проект „CаMEO - Професионалната мобилност на възрастните
служители в Европа”.
Мобилността на работниците заема високо място в политическите приоритети на
Европейския Съюз, тъй като позволява управление на различните социални,
икономически и технологични тенденции. Прогнозира се, че професионалната мобилност
може да допринесе социално-икономически ползи както за работодателите, така и за
служителите. Въпреки това, сред по-възрастните служители - особено в сектора на ИКТ се наблюдава тенденция към ограничена мобилност. По-възрастните работници (за целите
на това проучване, определени като служители над 45 години) са пример за намалена
мобилност, а тяхната професионална мобилност по различни причини е мотивирана от
негативните предпоставки.

Методология

:
Проучването CаMEO включва анализ на насоките на дейностите, практиката и нагласата на
служителите от сектора на ИКТ, с цел да се проучи връзката им с мобилността на повъзрастните служители. Проучването бе извършено в периода септември-декември 2014 г.
в 11 страни. На 136 работодатели от сектора на ИКТ от 12 европейски държави бе изпратена
анкета онлайн. Между респондентите бяха включени собственици на фирми, мениджъри по
човешки ресурси, изпълнителни директори, както и ръководители на отдели ИКТ в
публичния и частния сектор, включително във фирми от сектора на МСП. Отворените
въпроси бяха свързани с политиката, действаща в работната среда на респондентите и
възприемането на професионалната, географска и виртуална мобилност. В същото време
професионалната мобилност се определя като преминаване от една професионална роля в
друга, географската мобилност - като преместване на друго място заради работата, а
виртуалната мобилност като способност да се участва в задачите, изпълнявани на друго
място или от друга професионален роля, без принудителна физическа промяна на
локализацията или на професионална роля.
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Заключения:

Възприемане от работодателите на географската мобилност на повъзрастните служители от сектора ИКТ
Респондентите са съгласни с твърдението, че географската
мобилност има няколко важни предимства. Например, те
твърдят, че този тип мобилност осигурява по-голям избор на
работа, което допринася за по-добро съгласуване между
предлагането и търсенето на квалификациите на служителите
и
стимулира
креативността.
Географската
мобилност
подобрява управлението на времето за въвеждане на
продукта на пазара и мултиетническата работна среда
отразява социално-демографския профил на клиентите, което
е от полза за бизнеса. Допълнително това дава възможност за
ефективен трансфер на знания в различните региони. В
действителност обаче, реализирането на географската
мобилност е трудно. Трудно е да се назначава вътрешен
персонал на IT управленски постове на други пазари и да се
преместват квалифицирани кадри, за да се осигури ротация

на знания в регионите, където това е необходимо.
Според анкетираните причината за това е фактът, че повъзрастните работници от отделите ИКТ искат да запазят
постигнатия стандарт
на живот
и
баланс между
професионалния и семейния живот, могат да имат
затруднения при адаптирането към новите условия (работна
среда), може да не притежават достатъчни езикови
познания. Съвременните стимули, използвани при наемане
на работа в сектора ИКТ на служители от други държави,
като например допълнителна заплата, жилище и служебен
автомобил (с шофьор), не са ефективни. Дори офертите за
покриване на разходите за пътуване по няколко пъти на
седмица до нуждаещата се държава не са достатъчен
стимул за лице, което не иска да се премести за постоянно.

За да се помогне на фирмите по отношение на предизвикателствата, свързани с мобилността, средства от R&D трябва да се
инвестират в:

по-добро управление на предлагането на служителите в сектора ИКТ от Южните и Източните държави на страните
от Севера и Запада,

по-добро разбиране на това, как отново да се наемат на работа по-възрастните служители от сектора ИКТ,

пренасяне на работата в райони с ниски нива на заетост, вместо придвижване на хората до райони, където има
търсене на работници.
Дейностите, насочени към насърчаване на мобилността на възрастните работници трябва да бъдат включени и в
общностните или националните системи за възнаграждение.

Пример за добра практика в областта на географската мобилност:
„59-годишен швейцарски техник се премества в Индия и там поема общото управление на техническия отдел в
местен завод. За фирмата това е огромен успех, тъй като този служител притежава огромни познания и опит. В
Индия той има възможност да използва целия си професионален опит. Преди да заеме ръководния пост оборотите
са била на ниво 70 милиона, а след това са се увеличили до 1,4 милиарда” (R68).

Възприемане от работодателите на професионалната
мобилност на по-възрастните служители от сектора ИКТ
Респондентите са съгласни с твърдението, че професионалната мобилност е необходима, за да могат да се
използват ресурсите от квалифицирани служители, които са в състояние да се адаптират към променящите се
изисквания. Например, предоставянето на възможности за професионално развитие е ключово за управлението
на задържането на служителите на работното място. Мерките в областта на професионалната мобилност водят
до по-добро познаване на уменията и опита на служителите, като по този начин се оптимизира планирането на
човешките ресурси. Вътрешният набор на служителите е свързан с по-ниски разходи за подбор и обучение.
Следователно вътрешната професионална мобилност е високо ценена от респондентите.
Въпреки интереса си към аванса в рамките на
фирмата, анкетираните приемат, че по-възрастните
работници от сектора ИКТ:
 могат да притежават по-нисък потенциал в
областта на иновациите;
 предпочитат
стабилната
работна
среда
от
променящата се;
 имат
трудности
с
актуализирането
или
разширяването на своите компетенции, а също
така с усвояването на бързо променящите се
ресурси от знания.
Освен това, анкетираните изказаха съмнение, дали
по-възрастните
работници
действително
са
заинтересовани от развитието на своята кариера в
момента на живота си, в който се намират.

За да се повиши професионалната мобилност на повъзрастните работници в сектора ИКТ, ресурсите R&D
трябва да се инвестират в:
 разработка на по-добри инструменти за оценка на
възможностите на по-възрастните служители в
областта
на
редовното
потвърждаване
на
квалификациите, като управление на проекти ИТ,
тестване на софтуер или решаване на проблеми от
областта на безопасност на системите, които са
типични умения на по-възрастните служители от
сектора ИКТ,
 стандартизиране на длъжностните характеристики,
ефективно промотиране на ползите от наемането на
работа на по-възрастните служители.

Пример за добра практика в областта на професионалната мобилност:
„В момента навсякъде функционира цифрово банкиране. Някои хора, които от дълго време работят в банковия
сектор, са свидетели на огромни промени - от използването на много основни умения по-рано до пълната
цифровизация днес. В резултат на това те трябва да предават своите умения по-нататък. Но ние предлагаме
програми за тази цел. Някои от тях са задължителни, а други доброволни. По-възрастните служители имат богати
знания и опит, които могат да бъдат споделени, а също така възможности, ценности и умения в обслужването на
клиентите” (R116).

Възприемане от работодателите на виртуалната мобилност на
по-възрастните служители от сектора ИКТ
Всички анкетирани използват - поне до известна степен - виртуална мобилност в техните организации. Това е
така, тъй като тя допринася значителни икономически ползи, позволява спестяване на време и пари, насърчава
международното развитие на сектора ИКТ и по-ефективно интегриране на процесите.
Виртуалната мобилност е особено важна за по-възрастните служители (ИКТ отдели):

в случай на здравословни проблеми, когато географската мобилност включва твърде много рискове,
(например риск от тромбоза при пътуване със самолет) инструментите на виртуални конференции
улесняват участието в срещи;

по отношение на увеличаването на размера на свободното време, инструментите за дистанционна работа
позволяват да се поддържа баланс между професионалния и личния живот;

по отношение на участието в обучение и развитие на умения, инструментите за електронно обучение
улесняват достъпа без да се налага да се пътува;

в случай на промяна в местонахождението на работна място по-възрастните служители не трябва да се
преместват.
За съжаление, анкетираните често добавят, че по-възрастните служители от сектора ИКТ притежават ограничени
или остарели умения в областта на ИКТ относно работата с използване на компютърни технологии и инструменти
за електронно обучение. Според анкетираните, по-възрастни служители предпочитат срещите на живо, отколкото
виртуалните срещи.
Освен негативните наблюдения върху способността на възрастните служители да използват ефективно
виртуалните технологии, респондентите отбелязват също, че:

виртуалните инструменти, които трябва да позволяват дистанционна работа, са по-малко ефективни от
очакваното и изискват по-големи инвестиции;

виртуалната мобилност може да доведе до социална изолация и се отразява на баланса между
професионалния и семейния живот, тъй като почивните периоди стават по-разкъсани.
За решаване на тези проблеми ресурсите R&D трябва да се инвестират в:

напреднала инфраструктура за виртуална мобилност;
по-добри технологии за електронна работа, което е особено важно за по-възрастните служители.

Пример за добра практика в областта на виртуалната мобилност:
„Виртуалната мобилност може да бъде отправна точка за ефективната професионална и географска мобилност”
(R43). „Виртуалната мобилност е един от най-добрите начини, по които по-възрастните работници от отделите ИКТ
могат да се грижат за своите умения с помощта на виртуалната мобилност” (R49). „Ползите са със сигурност: подобрия баланс между професионалния и личния живот, тъй като пътуването е скъпо, ще бъде осигурена
интернализацията в работната среда, а за по-възрастните служители от сектора ИКТ може да се създаде
международна работна среда, например при риск от тромбоза. Виждам само ползи и никакви негативни аспекти”
(R82).

Препоръки за начини на действие
Въз
основа
на
отговорите
от
анкетата
за
съществуващите насоки на дейност и каква политика е
необходима, за подобряване на мобилността на
възрастните служители в сектора ИКТ, се препоръчва да
се приеме следната политика:

насърчаване на мобилността
служители от сектора ИКТ.

Компетентност,
признаване


Мобилност









задълбочаване на системата за допълване на
дефицитите към излишъците на електронна
компетентност в различни географски области,
премахване на националните бариери за
свободното движение в смисъл на системата за
социално
осигуряване
и
пенсиите
за
работниците
и
данъчната
система
за
работодателите,
регулиране на въпроса за дистанционната
работа в рамките на ЕС,
предоставяне на средства за помощ в областта
на разходите за преместване на фирмите, които
изпращат и приемат на работа служители
информация за бариерите и пречките пред
географската
мобилност
на
възрастните
служители от сектора ИКТ, за да се улесни
използването на целеви стратегии за наемане
на служители и съкращаване на времето за
търсене на служители,
награждаване на фирми и други стопански
единици, които осъществяват програми за







на

възрастните

квалификации

и

повишаване на осведомеността за стойността на
"не-цифровите" умения и компетенции на повъзрастните служители от отделите ИКТ за
преодоляване на възрастовите тенденции в областта
на мобилност,
усъвършенстване на методи и инструменти за
признаване на уменията и компетенциите на повъзрастните служители от отделите ИКТ,
осигуряване на знания за средства, ресурси и
примери
за
добри
практики,
свързани
с
географската мобилност,
разпространение на съществуващите политики и
инструменти за управление на възрастта на повъзрастните служители (от ИКТ отдели), като
например програми за наставничество и обмен на
знания с колеги на същото професионално ниво,
създаването на социална платформа за повъзрастните служители от сектора ИКТ за обмен на
мнения и опит с колеги от същото професионално
ниво.

Технология


по-нататъшно подобряване
и интеграция на
инфраструктурата и виртуалните инструменти ИКТ

Заключения
Анкетираните видимо ценят географската и професионалната мобилност, тъй като и двата вида носят важни ползи за
техните фирми. Въпреки това изглежда, че и двата вида мобилност са по-трудни за постигане на практика, отколкото
изглежда в теорията.
Много от анкетираните смятат, че по-възрастните служители по-малко се интересуват от новата или променлива
работна среда, или са по-малко способни да се адаптират към тези среди. Тези възгледи, обаче, не бива да се приемат
без резерви - представените тук отношения към възрастните служители могат да отразяват събраните данни, но тези
данни показват, че такова негативно възприемане на по-възрастните служители е неоправдано и може да доведе до
ограничаване на заетостта на по-възрастните служители. По-голямото търсене на географски мобилни служители може
да представлява възможност за по-възрастните служители, които искат да бъдат мобилни. В същото време е ясно, че
стандартните ползи не са достатъчни, за да насърчат по-възрастните служители за географска мобилност.
Представените препоръки за начини за действие следва да бъде разглеждани като приложими стъпки за
действителното подобряване на професионалната мобилност на по-възрастните служители.
Самата географска мобилност, не е достатъчна, за да се увеличи заетостта на по-възрастните служители и да
допринесе за професионалната им реализация. Изправени пред предизвикателствата, свързани с липсата на
компетентност на европейския пазар на труда, особено в сектора ИКТ, също толкова важни са професионалната
и виртуална мобилност. Следващите стъпки в рамките на проекта СаМЕО - в отговор на събраните данни обхващат създаването на е-Академия и Бази данни за съответствие, с цел подкрепа на професионалното
развитие и заетост на по-възрастните европейски служители от сектора ИКТ.
Целият доклад и информация относно проекта са достъпни на:

www.c-ameo.eu

Партньори
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