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Le tamall de bhlianta tá leibhéal na dífhostaíochta níos airde ná mar a bhí roimhe seo agus, ag
an am céanna, tá laghdú tagtha ar an líon cleachtóirí oilte san earnáil Teicneolaíochta
Faisnéise & Cumarsáide (TFC). D’ainneoin folúntais a bheith ann, bíonn ar oibrithe TFC
breacaosta bacainní a chuireann isteach ar a soghluaisteacht ghairmréime san earnáil seo a
shárú. Dírítear go sonrach ar an ábhar seo sa tionscadal atá á mhaoiniú ag an gCoimisiún
Eorpach dar teideal CAMEO – Soghluaisteacht Ghairmréime i ndáil le Fhórsa Saothair
Breacaosta na hEorpa.
Tá ardtosaíocht ag soghluaisteacht an lucht saothair ar chlár oibre beartais an AE d’fhonn
bainistiú a dhéanamh ar threochtaí éagsúla sna réimsí sóisialta, eacnamaíochta agus
teicneolaíochta.
Ceaptar gur féidir le fostóirí agus le fostaithe araon tairbhí
socheacnamaíochta a fháil ó shoghluaisteacht an lucht saothair. Ach bíonn soghluaisteacht
oibrithe breacaosta teoranta de ghnáth, go háirithe san earnáil TFC. Bíonn pátrúin
shoghluaisteachta níos ísle le brath i measc oibrithe breacaosta (a shainítear mar oibrithe
atá 45+ bliana d’aois sa staidéar seo) agus, ar roinnt cúiseanna, is minic a imríonn
spreagthacht dhiúltach tionchar ar a soghluaisteacht fostaíochta.
Modheolaíocht:
Mar chuid de thaighde CaMEO, scrúdaíodh beartais, cleachtais agus dearcadh fostóirí TFC chun
tuiscint a fháil ar an mbaint atá ag na nithe sin le soghluaisteacht oibrithe breacaosta.
Rinneadh an staidéar in 11 tír idir Meán Fómhair agus Nollaig 2014. Scaipeadh ceistneoir ar
líne ar 136 fhostaí san earnáil TFC in 12 thír Eorpacha. I measc na bhfreagróirí, áiríodh úinéirí
gnó, Bainisteoirí AD, stiúrthóirí bainistíochta, agus cinn aonad TFC in eagraíochtaí poiblí, i
bhfiontair phríobháideacha agus i bhFiontair Bheaga agus Mheánmhéide. Baineadh úsáid as
ceistneoir tráchtaireachta chun aghaidh a thabhairt ar na beartais agus ar na dearcthaí a bhí
ann in ionad oibre na bhfreagróirí i ndáil le soghluaisteacht fostaíochta, gheografach agus
fhíorúil. Baineann soghluaisteacht fostaíochta le hathrú ó phost amháin go post eile. Baineann
soghluaisteacht gheografach le hathrú chuig suíomh fostaíochta eile. Sa deireadh, baineann
soghluaisteacht fhíorúil le bheith in ann rannchuidiú le hobair suímh eile nó le ról poist eile gan
aon ghá iarbhír le hathrú a dhéanamh maidir leis an suíomh fisiciúil nó maidir le ról an phoist.

Torthaí an Taighde:
Dearcadh fostóirí faoi shoghluaisteacht gheografach oibrithe
TFC breacaosta
D’aontaigh na freagróirí go ngabhann roinnt tairbhí tábhachtacha le
soghluaisteacht gheografach; mar shampla, luaigh freagróirí go
soláthraíonn soghluaisteacht gheografach rogha níos leithne oibrithe
rud a chabhraíonn le meaitseáil níos fearr idir scileanna oibrithe atá á
soláthar agus scileanna oibrithe atá á n-éileamh agus go spreagann sí
cruthaitheacht. Cuireann soghluaisteacht gheografach feabhas ar an
mbainistíocht i ndáil leis an "am a thógann sé chun táirge a chur ar an
margadh".
Léiríonn
fórsa
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shochdhéimeagrafach na gcliant, rud atá go maith don ghnó. Thairis
sin, is féidir eolas a aistriú go héifeachtach laistigh de réigiúin éagsúla.
Le fírinne, áfach, tá sé i bhfad níos deacra soghluaisteacht gheografach
a chur i ngníomh. Tá sé deacair baill foirne inmheánacha a ainmniú mar
bhainisteoirí TF i margaí eile agus baill foirne cháilithe a athlonnú ar
mhaithe le scaipeadh eolais i réigiúin an éilimh.

Dúirt na freagróirí gurb é is cúis leis sin ná gur mian le
hoibrithe TFC breacaosta an stíl mhaireachtála agus an
chothromaíocht idir an obair agus an saol príobháideach atá
bainte amach acu a choimeád, go bhféadfadh deacrachtaí a
bheith acu oiriúnú do thimpeallacht (oibre) nua agus go
bhféadfadh sé nach bhfuil dóthain scileanna teanga acu. Níl
éifeacht ag na bearta earcaíochta atá ann faoi láthair chun
oibrithe TFC nach náisiúnaigh iad a mhealladh, is é sin,
bearta amhail pá breise a thairiscint agus árasáin agus
gluaisteáin (mar aon le tiománaithe) a chur ar fáil. Fiú
amháin má bhíonn tairiscintí ann, i gcás daoine nach mian
leo athlonnú, íoc as costais chomaitéireachta chuig tír an
éilimh roinnt uaireanta sa tseachtain, ní bhíonn siad
tarraingteach go leor.

 Chun cabhrú le cuideachtaí i dtaca leis an dúshlán soghluaisteachta sin, is ceart infheistíocht a dhéanamh i dtaighde agus i bhforbairt (T&F):
 Chun láimhseáil níos fearr a dhéanamh ar an soláthar lucht saothair TFC a thagann ó thíortha Deisceartacha agus Oirthearacha chuig tíortha
Tuaisceartacha agus Iartharacha;
 Chun tuiscint níos fearr a fháil ar conas oibrithe TFC breacaosta a athearcú;
 Chun an obair a thabhairt chuig réigiúin ina bhfuil leibhéil ísle fostaíochta in ionad daoine a athlonnú i réigiúin ina bhfuil éileamh ar lucht saothair.
Is ceart gníomhaíochtaí a bhaineann le cur chun cinn na soghluaisteachta a chur san áireamh i gcórais luaíochta AE nó náisiúnta freisin.

Sampla den dea-chleachtas i ndáil le soghluaisteacht gheografach:
‘Chuaigh teicneolaí Eilvéiseach 59 mbliana d’aois chun na hIndia agus ghlac sé ceannas foriomlán ar chúrsaí teicniúla chuige féin
sa láithreán ansin. Lean rath mór as sin dár gcuideachta mar go bhfuil eolas agus oilteacht ardleibhéil ag an duine sin. San India,
bhí sé in ann leas a bhaint as a chuid taithí go léir. Sula ndeachaigh sé i gceannas ar na cúrsaí sin 70 milliún a bhí sa láimhdeachas
agus mhéadaigh sé go 1.4 billiún’ (R68).

Dearcadh fostóirí faoi shoghluaisteacht
fostaíochta oibrithe TFC breacaosta
D’aontaigh na freagróirí go bhfuil soghluaisteacht fostaíochta riachtanach le gur féidir leas a bhaint as oibrithe oilte atá in ann
oiriúnú do riachtanais athraitheacha. Mar shampla, a mhéid a bhaineann le fostóirí a choimeád, is rud bunúsach é deiseanna
ardaithe céime a thairiscint. Is é a leanann as bearta soghluaisteachta fostaíochta ná aitheantas níos fearr do scileanna agus do
thaithí oibrithe agus, dá bhrí sin, do phleanáil bharrfheabhsaithe pearsanra. Is lú na costais earcaíochta agus oiliúna a bhíonn i
gceist le hearcú inmheánach. Dá bhrí sin, is mór ag na freagróirí an tsoghluaisteacht fostaíochta inmheánach.
Ach, d’ainneoin leas a bheith acu in ardú céime inmheánach,
ghlac na freagróirí leis, i gcás oibrithe TFC breacaosta:

Gur lú an t-ionchas a bhaineann leo ó thaobh
nuálaíochta de;

Gur mó an fonn atá orthu timpeallacht oibre atá
cobhsaí, seachas athraitheach, a bheith acu;

Go mbíonn deacrachtaí acu maidir le huasghrádú nó
leathnú a dhéanamh ar a gcuid scileanna agus nach
mbíonn sé furasta dóibh máistreacht a fháil ar eolas
atá ag athrú go tapa.
De bhreis air sin, bhí ceisteanna ag na freagróirí an
mbíonn fonn ar oibrithe breacaosta dáiríre dul chun cinn a
dhéanamh ina ngairmréim ag an tráth sin dá saol.








Chun soghluaisteacht oibrithe TFC breacaosta a
chur chun cinn, is ceart infheistíocht a dhéanamh i
dtaighde agus i bhforbairt (T&F):
Chun uirlisí níos fearr measúnaithe cumas agus
taithí oibrithe breacaosta a fhorbairt le gur féidir
deimhniú córasach a dhéanamh i ndáil le
scileanna
amhail
scileanna
bainistíochta
tionscadail TF, scileanna tástála bogearraí agus
scil réitithe fadhbanna, ar nithe iad sin ar fad a
bhaineann le hoibrithe TFC breacaosta de
ghnáth;
Chun tuairiscí poist a chaighdeánú;
Chun na tairbhí a ghabhann le fostú oibrithe
breacaosta a chur chun cinn go héifeachtach.

Sampla den dea-chleachtas i ndáil le soghluaisteacht fostaíochta:
‘Réimse digitithe atá sa réimse baincéireachta anois. Tá athrú mór feicthe ag roinnt fostaithe atá ag obair le tamall fada
sa réimse baincéireachta - ón tráth a raibh scileanna an-bhunúsach á n-úsáid go dtí anois nuair atá gach rud digiteach.
Mar thoradh air sin, ní mór do na fostaithe a scileanna nua a aistriú. Ach tá cláir againn chuige sin. Tá cuid de na cláir sin
éigeantach agus tá cuid eile roghnach. Bíonn eolas agus taithí ollmhór le comhroinnt ag oibrithe breacaosta, chomh
maith le hinniúlachtaí, luachanna agus scileanna seirbhíse custaiméara’ (R116).

Dearcadh fostóirí faoi shoghluaisteacht fhíorúil
oibrithe TFC breacaosta
Bhí soghluaisteacht fhíorúil á húsáid ag na freagróirí go léir ina gcuid eagraíochtaí go pointí áirithe. Is amhlaidh atá an scéal
mar go bhfuil sé intuigthe go leanann tairbhí substaintiúla eacnamaíochta as soghluaisteacht fhíorúil ós rud é go mbíonn sí ina
cúis le sábháil ama agus costas, le tacaíocht d’fhorbairt thrasnáisiúnta TFC agus le tacaíocht mhéadaithe do leibhéal níos airde
comhtháthaithe próiseas.
Tá tábhacht ar leith ag an tsoghluaisteacht fhíorúil d’oibrithe (TFC) breacaosta:

I gcás fadhbanna sláinte, nuair a bhíonn soghluaisteacht gheografach róchontúirteach (e.g. baol trombóise le linn
eitilte), éascaíonn uirlisí comhdhála fíorúla rannphairtíocht;

Chun méadú a dhéanamh ar am fóillíochta, éascaíonn uirlisí teilea-oibre cothromaíocht
níos fearr idir an obair agus an saol príobháideach;

Ar mhaithe le rannpháirtíocht in oiliúint agus i bhfeabhsú scileanna, éascaíonn uirlisí
ríomhfhoghlama rochtain gan taisteal a bheith i gceist;

I gcás ina dtagann athrú ar shuíomh na fostaíochta, ní gá d’oibrithe breacaosta bogadh.
Ar an drochuair, is minic a thuairiscigh na freagróirí go mbíonn scileanna TFC teoranta, nó scileanna TFC seanchaite, ag
oibrithe TFC breacaosta a mhéid a bhaineann le huirlisí ríomhchuidithe a úsáidtear i ndáil le hobair chomhoibríoch agus
ríomhfhoghlaim. Thuairiscigh siad freisin gur fearr le hoibrithe breacaosta cruinnithe duine-le-duine ná cruinnithe fíorúla.
De bhreis ar dhearcadh diúltach faoi chumas oibrithe breacaosta teicneolaíochtaí fíorúla a úsáid go héifeachtach, luaigh na
freagróirí an méid seo a leanas:

Níl uirlisí fíorúla atá ceaptha chun cianobair a chumasú chomh héifeachtach agus a rabhthas ag súil leis agus
go bhfuil gá le tuilleadh infheistíochta ina leith;

D’fhéadfadh an tsoghluaisteacht fhíorúil a bheith ina cúis le leithlisiú sóisialta agus d'fhéadfadh sí tionchar a imirt ar an
gcothromaíocht idir an obair agus an saol príobháideach i gcás ina gcuirtear isteach ar thráthanna fóillíochta.
Chun aghaidh a thabhairt air sin, is ceart infheistíochta a dhéanamh i dTaighde agus i bhForbairt (T&F) sna réimsí
seo a leanas:

Bonneagar ardleibhéil don tsoghluaisteacht fhíorúil;

Teicneolaíocht fheabhsaithe ríomhoibre a oireann go háirithe d’oibrithe breacaosta.

Sampla den dea-chleachtas i ndáil le soghluaisteacht fhíorúil:
‘Is féidir le soghluaisteacht fhíorúil feidhmiú mar spreagadh tosaigh i leith na soghluaisteachta éifeachtaí fostaíochta agus
geografaí’ (R43) ‘Tá an tsoghluaisteacht i measc na mbealaí is fearr inar féidir le hoibrithe TFC breacaosta a n-inniúlachtaí
a fhorbairt trí leas a bhaint as an tsoghluaisteacht fhíorúil.’ (R49) ‘Is iad na tairbhí a bheadh ann ná cothromaíocht níos
fearr idir an obair agus an saol príobháideach agus, ós rud é go mbíonn taisteal costasach, dhéanfaí idirnáisiúnú na
timpeallachta oibre a choimirciú, agus d’fhéadfadh oibrithe TFC breacaosta timpeallacht oibre idirnáisiúnta a bheith acu
e.g. i gcás baol trombóise a bheith ann. Níl ach buntáistí ann, gan aon mhíbhuntáistí.’ (R82)

Moltaí maidir le beartas
Bunaithe ar fhreagraí tsuirbhé maidir le beartais
láithreacha agus maidir leis na beartais a raibh gá leo
chun feabhas a chur ar shoghluaisteacht oibrithe TFC
breacaosta, tá na beartais seo a leanas á moladh:

Soghluaisteacht
Forbairt a dhéanamh ar na córais mheaitseála
ganntanas agus barrachas ríomhscileanna i limistéir
gheografacha éagsúla;
Bacainní náisiúnta ar shaorghluaiseacht a shárú a
mhéid a bhaineann le córais slándála sóisialta agus
pinsean, ar thaobh na n-oibrithe, agus le córais
chánach, ar thaobh na bhfostóirí;
Rialáil a dhéanamh ar shaincheisteanna a
bhaineann le cianobair ar fud an AE;
Maoiniúchán a chur ar fáil chun cabhair a thabhairt, i
dtéarmaí costas aistrithe, do chuideachtaí a sheolann
fostaithe agus a ghlacann le fostaithe;
Eolas a sholáthar faoi bhacainní agus faoi chonstaicí ar
shoghluaisteacht gheografach oibrithe TFC breacaosta
chun straitéisí earcaíochta spriocdhírithe a éascú agus
chun fad na gcéimeanna cuardaigh a laghdú;
Luaíocht a chur ar fáil do chuideachtaí agus
d’eagraíochtaí a thugann isteach cláir trína ndéantar
soghluaisteacht d’oibrithe TFC breacaosta a chur chun
cinn.

Scileanna, cáilíochtaí
agus aitheantas
Méadú a dhéanamh ar an bhfeasacht ar an luach a
bhaineann leis na scileanna agus na hinniúlachtaí
neamhdhigiteacha atá ag oibrithe TFC breacaosta chun
an aoischlaontacht i bpátrúin soghluaisteachta a
shárú;
Feabhas a chur ar mhodhanna agus ar uirlisí chun aitheantas
a thabhairt ar scileanna agus ar inniúlachtaí oibrithe TFC
breacaosta;
Eolas a sholáthar faoi bhearta beartais, faoi acmhainní
agus faoi shamplaí de dhea-chleachtas a bhfuil baint
acu le soghluaisteacht gheografach;
Straitéisí agus uirlisí láithreacha a bhaineann le
bainistiú aoise i gcás oibrithe (TFC) breacaosta, amhail
cláir meantóireachta agus foghlaim ó phiaraí, a
scaipeadh;
Ardán líonra sóisialta a chruthú d’oibrithe TFC
breacaosta le gur féidir leo tuairimí agus taithí a
mhalartú ag leibhéal piara.

Teicneolaíocht
Bonneagair TFC agus uirlisí fíorúla a fheabhsú agus a
chomhtháthú tuilleadh.

Conclúidí
Is léir gur mhór ag na freagróirí soghluaisteacht gheografach agus soghluaisteacht fostaíochta, ós rud é go bhfuil
tairbhe le fáil ag a gcuideachtaí ón dá chineál soghluaisteachta sin; ach, de réir dealraimh, is cosúil go bhfuil sé níos
deacra an dá chineál soghluaisteachta sin a chur i ngníomh ná mar atá sé teoiric a bhunú ina leith.
Bhí cuid mhór de na freagróirí den tuairim nach mbíonn an oiread sin spéise ag oibrithe breacaosta i dtimpeallacht nua
nó athraitheach oibre nó nach mbíonn siad chomh fonnmhar sin i leith oiriúnú do thimpeallacht den sórt sin. Ach ní ga
glacadh leis na tuairimí sin mar atá siad; d’fhéadfadh sé, maidir leis an dearcadh atá á léiriú anseo faoi oibrithe
breacaosta, go léiríonn siad an fhianaise a thugann le fios go bhfuil dearcadh diúltach den sórt sin gan údar agus gur
féidir leo a bheith toirmeascach ó thaobh oibrithe breacaosta a fhostú. D’fhéadfadh an t-éileamh mór ar oibrithe a noireann soghluaisteacht gheografach dóibh deis a chur ar fáil d’oibrithe breacaosta atá toilteanach a bheith soghluaiste.
Ag an am céanna, is léir nach leor na ngnáthdhreasachtaí a chur ar fáil chun spreagadh a thabhairt i leith
soghluaisteachta geografaí i measc oibrithe breacaosta. Dá bhrí sin, is ceart a mheas, maidir leis na moltaí beartais atá
luaite anseo, gur céimeanna chun tosaigh indéanta iad a chuirfidh fíorfheabhas ar shoghluaisteacht ghairmréime i gcás
oibrithe breacaosta.
Ní leor an tsoghluaisteacht gheografach amháin chun méadú a dhéanamh ar fhostaíocht oibrithe breacaosta ná chun
rannchuidiú lena sástacht ó thaobh a slí bheatha de. Tá an tsoghluaisteacht fostaíochta agus an tsoghluaisteacht
fhíorúil chomh tábhachtach céanna maidir le sárú na ndúshlán a bhaineann le bearnaí scileanna i margadh saothair na
hEorpa, go háirithe san earnáil TFC.
Is é a bheidh sna chéad chéimeanna eile do CaMEO ná gníomh a dhéanamh i leith na sonraí seo trí ríomh-Acadamh
agus Bunachar Sonraí Meaitseála a chruthú chun tacú le forbairt ghairmiúil agus le fostú fhórsa saothair TFC
breacaosta na hEorpa.
Is féidir an tuarascáil iomlán a léamh, nó tuilleadh mionsonraí a fháil ina leith, ag:

www.c-ameo.eu

Comhpháirtithe
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Rinneadh an tionscadal seo a mhaoiniú le tacaíocht ón gCoimisiún Eorpach. Is iad tuairimí
an údair amháin a léirítear san fhoilseachán seo, agus ní féidir a mheas go bhfuil an
Coimisiún freagrach as aon úsáid
a bhaintear as an bhfaisnéis atá
ann san fhoilseachán.

