Az ICT szektor dolgozóinak mobilitása:
Mi a kapcsolat az életkor és a mobilitás között?
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Az utóbbi években Európa szerte egyre több gondot okoz a lassan rekord méretet öltő
munkanélküliség, miközben az infokommunikációs (ICT) szektorban pont a tapasztalt
munkaerő hiánya jelent egyre nagyobb problémát. A betöltetlen pozíciók ellenére az idősebb
dolgozókat számos korlát gátolja a szektoron belüli mobilitásukban. Ezt a kérdéskört járta
körbe az Európai Bizottság által finanszírozott „CAMEO – Az idősebb dolgozók szakmai
mobilitása Európában” c. projekt.
A dolgozók mobilitása az Európai Unió politikai prioritási listáján igen magas helyen szerepel,
ez teszi ugyanis lehetővé a különböző társadalmi, gazdasági és technológiai trendek hatékony
kezelését. Az előrejelzések szerint a szakmai mobilitás a munkaadók és a munkavállalók
számára egyaránt társadalmi-gazdasági előnyökkel jár. Ennek ellenére, főleg az ICT
szektorban az idősebb dolgozók között korlátozott mobilitási tendenciát figyelhetünk meg. Az
idősebb dolgozókra (akiket a jelen kutatásban úgy definiáltunk, mint a 45. életévüket
betöltött munkavállalók) kisebb mobilitás jellemző, szakmai mobilitásukat pedig különböző
okokból kifolyólag inkább negatív tényezők motiválják.

Módszertan:
A CaMEO kutatásban az ICT szektor dolgozónak tevékenységi irányát, gyakorlatát és
hozzáállását elemeztük, annak érdekében, hogy meg lehessen állapítani milyen hatással
vannak a fent említett tényezők az idősebb dolgozók mobilitására. A kutatás 11 országban
zajlott, 2014 szeptembere és decembere között. 136 ICT szektorbeli munkaadóhoz küldtünk
online kérdőíveket Európa 12 országába. A válaszadók között cégtulajdonosok, HR
menedzserek, ügyvezető igazgatók, valamint köz- és magánintézmények – ideértve a kis- és
középvállalkozókat – ICT igazgatói egyaránt megtalálhatók. A nyitott kérdések a válaszadók
munkahelyének kötelező eljárási folyamataira és a szakmai, földrajzi, illetve virtuális mobilitás
megítélésére vonatkoztak. A jelen kutatásban a szakmai mobilitást szerepkörváltással, a
földrajzi mobilitást munkavégzés céljából történő helyváltoztatással definiáltuk, a virtuális
mobilitást pedig olyan készségként, aminek köszönhetően az adott dolgozó más helyen vagy
más szerepkörben képes úgy feladatokat elvégezni, hogy ahhoz a valóságban ne kelljen
fizikailag helyet változtatnia vagy szerepkört váltania.
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Az ICT szektor idősebb dolgozóinak földrajzi mobilitásának
megítélése a munkaadók által
A válaszadók abban megegyeznek, hogy a fizikai mobilitás
számos fontos előnnyel jár. Például, a válaszadók szerint
az ilyen típusú mobilitás nagyobb munkahely választékot
biztosít, ami megkönnyíti a kereset-kínálat igényeinek a
dolgozók képességeihez való igazítását, valamint stimuláló
hatással van a kreativitásra. A földrajzi mobilitás javítja a
termék piacra történő bevezetéséhez szükséges idő
menedzsmentjét, a több etnikumú környezet pedig jobban
tükrözi a vásárlók társadalmi-demográfiai profilját, ami
kedvező az üzletnek. Az ilyen környezet lehetőséget
teremt a különböző régiókról való információk hatékony
áramlásának. A gyakorlatban azonban a földrajzi mobilitás
nehezen valósítható meg. Nehéz a belső személyzetből
kinevezni IT menedzsereket más piacokhoz és a jól
kiképzett dolgozókat áthelyezni olyan régiókba, ahol
szükség
lenne
a
tudás
megfelelő
áramlásának

biztosítására.
A válaszadók szerint ennek a tényállásnak az oka az,
hogy az ICT osztályok idősebb dolgozói meg akarják
őrizni az életminőségüket, valamint azt az egyensúlyt,
melyet a munkájuk és magánéletük között építettek ki.
További gondot jelenthet, hogy nehézség okozhat nekik
az új (munka)körülményekhez való alkalmazkodás,
illetve, hogy nem rendelkeznek megfelelő nyelvi
kompetenciákkal. A jelenlegi ösztönzési módszerek –
mint pl. jutalékok, lakás, vagy szolgálati autó (sofőrrel)
–, melyeket az ICT dolgozók toborzásakor alkalmaznak,
nem elegendőek. Még azok az ajánlatok sem tűnnek
erős ingernek, melyek heti többszörös rendszerességgel
fedeznék annak a dolgozónak az utazási költségeit, aki
nem akarja véglegesen megváltoztatni a lakóhelyét.

A cégek ilyen mobilitási problémáinak megoldásához a kutatás-fejlesztés (R&D) során a következőkbe kell fektetni:
a déli és keleti ITC szektorbeli dolgozók északra és nyugatra történő transzferének jobb kezelése,
annak jobb megértése, hogyan lehet újra toborozni az idősebb ICT szektorbeli dolgozókat,
a munka áthelyezése alacsony foglalkoztatottsági szinttel rendelkező régióba, nem pedig az emberek áthelyezése oda,
ahol munkaerő hiány van.
Az idősebb dolgozók mobilitását szorgalmazó tevékenységeket be kell vonni a közösségi vagy nemzeti díjazási
rendszerekbe.

A földrajzi mobilitás egy jó példája:
„Egy 59 éves svájci technikus elköltözött Indiába, mert felvették egy ottani üzem technológiai osztályának igazgatói
állásába. A cég számára ez óriási sikert jelentett, ugyanis e dolgozónak hatalmas szakmai tudása volt. Indiában
kihasználhatta a sokéves tapasztalatát. Mielőtt betöltötte volna a pozícióját a cég forgalma 70 millió volt, ez utána 1,4
milliárdra nőtt” (R68).

Az ICT szektor idősebb dolgozóinak szakmai
mobilitásának megítélése a munkaadók által
A válaszadók egyetértettek abban, hogy a szakmai mobilitás elengedhetetlen a szakképzett, változó igényekhez
alkalmazkodni képes dolgozók erőforrásainak kihasználásához. A szakmai fejlődés biztosítása például alapvető módja a
munkahely munkavállaló visszatartásának. A szakmai mobilitás során alkalmazott eszközök lehetővé teszik a dolgozók
képességeinek és tapasztalatának jobb felismerését és ezzel együtt optimalizálják az emberi erőforrás menedzsmentet.
A belső toborozás kisebb toborozási és továbbképzési költségekkel jár. Ennél fogva a válaszadók magasra értékelik a
belső szakmai mobilitást.
A cégen belüli előléptetés támogatása ellenére, a
válaszadók feltételezték, hogy az ICT osztály idősebb
dolgozói:
kisebb innovációs potenciállal rendelkeznek,
 előnyben részesítik a stabil munkaköröket a
változókkal szemben,
 számára a kompetenciájuk frissítése vagy bővítése,
illetve a gyorsan változó tudástár megtanulása
nagyobb gondot okoz.
Továbbá a válaszadók kétségüket fejezték ki az iránt,
hogy vajon az idősebb dolgozók tényleg fontosnak
tartják-e a karrierjük építését életüknek ezen pontján.

Az ICT szektor idősebb dolgozóinak mobilitásának
növeléséhez a kutatás-fejlesztés során a következőkbe
kell befektetni:
 olyan eszközök kifejlesztése, melyek lehetővé teszik
az
idősebb
dolgozók
késességeinek
és
tapasztalatának
hatékonyabb
értékelését
kompetenciájuk rendszeres elismerése végett olyan
területeken, mint az IT projektek menedzsmentje,
szoftver-tesztelés vagy a biztonsági rendszer
problémák megoldása, melyek tipikusan olyan
képességek,
amikkel
az
idősebb
dolgozók
rendelkeznek,
 a munkaköri kiírások szabványosítása,
 az idősebb dolgozók felvételéből származó előnyök
hatékony promóciója.

A szakmai mobilitás egy jó példája:
„Jelenleg mindenhol digitális technológiát használunk a bankban. Néhányan, akik jó ideje a banki szektorban dolgoznak,
igen nagy változások szemtanúi lehettek – az egészen egyszerű képességeket igénylő tevékenységektől a munka teljes
digitalizálásáig. Ezeknek a személyeknek tovább kell adniuk a tudásukat. És mi programokkal segítjük őket ebben. Ezek
egy része választható, egy része kötelező. Az idősebb dolgozóknak hatalmas megosztható tudásuk és a tapasztalatuk van,
továbbá lehetőségeik, értékeik és az ügyfelekkel kapcsolatos képességeik felbecsülhetetlenek” (R116).

Az ICT szektor idősebb dolgozóinak virtuális
mobilitásának megítélése a munkaadók által
Minden válaszadó szervezetében szerepet kap, kisebb nagyobb mértékben, a virtuális mobilitás. Ennek egyik oka a
jelenség jelentős gazdasági haszna, mely lehetővé teszi az idő és a pénz megspórolását, valamint támogatja az ICT
szektor nemzetközi fejlődését és a folyamatok nagyobb mértékű integrációját.
A virtuális mobilitás nagy jelentőséggel bír az (ICT szektor) idősebb dolgozó számára:
egészségügyi problémák esetén, hisz ilyenkor a földrajzi mobilitás igen kockázatos (pl. trombózis kockázata a
repülés során), a virtuális konferenciák viszont megkönnyítik a találkozókon való részvételt,
lehetővé teszik a szabadidő megtartását, ugyanis a távmunka eszközei lehetővé teszik a munka és a magánélet
között megteremtett egyensúly betartását,
lehetővé teszik a kompetenciák növelését és a továbbképzésekben való részvételt, ugyanis az e-learning eszközök
ezeket utazás nélkül is hozzáférhetővé teszik,
a munkahely áthelyezésekor az idősebb dolgozóknak nem kell helyet változtatniuk.
Sajnálatos azonban, hogy a válaszadók közül sokan úgy vélekedtek, hogy az ICT szektor idősebb dolgozói nem
rendelkeznek a csapatmunkához szükséges olyan ICT kompetenciákkal, melyek lehetővé teszik a számítógépes
technológiák vagy e-learning eszközök igénybevételét, illetve ezen kompetenciákkal csak korlátozott módon vagy
nem naprakészen rendelkeznek.
Azon negatív ténymegállapítások mellett, melyek az idősebb dolgozóknak azon képességire vonatkoztak, hogy
képesek-e hatékonyan kihasználni a virtuális technológiákat, megjelentek olyan nézetek is a válaszadók körében,
mint:
a távmunkát biztosító virtuális eszközök nem érik el a tőlük elvárt hatékonysági szintet, és több befektetést
igényelnek;
a virtuális mobilitás társadalmi elszigeteltséghez vezethet és befolyásolja a magánélet és a munka közötti
egyensúlyt, mert a pihenőidő „feldarabolttá válik”.
A problémák megoldása véget a kutatás-fejlesztés során a következőkbe kell befektetni:
a virtuális mobilitást lehetővé tevő fejlett technológiába,
jobb e-munka technológiákba, ami fokozott jelentőséggel bír az idősebb dolgozók esetében.

A virtuális mobilitás jó példái:
„A virtuális mobilitás jó kiindulópontja lehet a hatékony szakmai vagy földrajzi mobilitásnak” (R43). „A virtuális mobilitás
az egyik legjobb módja annak, hogy az ICT osztályok idősebb dolgozói a virtuális mobilitásnak köszönhetően fenntartsák
saját szakképzettségüket” (R49). „Egyértelmű előnyük a magánélet és a munka közötti egyensúly megteremtése, hiszen a
folytonos utazás drága, a munkakörülmények internalizációja biztosított, az idősebb ICT dolgozók számára nemzetközi
munkakörülményeket biztosít, pl. trombózis kockázata esetén. Csak az előnyüket látom, nincsenek hátrányaik” (R82).

Eljárási javaslatok
Az eljárási irányokra vonatkozó kérdőívekre megküldött
válaszok alapján a következő javaslatokat lehet tenni az
ICT szektor idősebb dolgozóinak mobilitásának javítása
érdekében:

Mobilitás
a különböző földrajzi térségek között lévő ekompetencia különbségek kiegyenlítését célzó rendszer
elmélyítése,
a szabad munkaerő áramlás országos korlátainak
eltörlése,
ideértve
a
társadalombiztosítási
nyugdíjrendszert a munkavállalói oldalon, valamint az
adórendszert a munkaadói oldalon,
a távmunka jogi esetének rendezése közösségi szinten;
 az áthelyezési költségek támogatása a dolgozókat küldő
és fogadó cégek esetében,
az ICT szektor idősebb dolgozóinak földrajzi mobilitását
gátoló tényezők széleskörű ismertetése, a célzott
toborozási stratégiák létesítése és a munkaerő keresés
lerövidítése végett,
 azon cégek és más alanyok jutalmazása, melyek az
idősebb
ICT
dolgozók
mobilitását
szorgalmazó
programokat vezetnek be.

Kompetenciák, szakképzettség és azok
elismerése
 az ICT szektor idősebb dolgozóinak „nem digitális”
képességeinek és kompetenciáinak elismerése, a
mobilitási
minták
életkori
tendenciáinak
megváltoztatása céljából,
 az ICT szektor idősebb dolgozóinak képességeit és
kompetenciáit mérő eszközök javítása;
 az (ICT szektorban dolgozó) idősebb dolgozók
életkorával foglalkozó menedzsment eszközök és
stratégiák terjesztése, mint pl. mentoring programok,
vagy az azonos szakmai szinten lévő kollégákkal való
ismeretek cseréje,
 az (ICT szektorban dolgozó) idősebb dolgozók
életkorával foglalkozó menedzsment eszközök és
stratégiák terjesztése,mint pl. mentoring programok,
vagy az azonos szakmai szinten lévő kollégákkal való
ismeretek cseréje,
 szociális platform létrehozása az ICT szektor idősebb
dolgozói számára, mely alkalmat termet az azonos
szakmai tapasztalattal rendelkező kollégák között
nézeteik és tapasztalataik megosztására.

Technológia
 a virtuális ICT
integrációja.

eszközök

további

fejlesztése

és

Következtet ések
A válaszadók egyértelműen fontosnak tartják a földrajzi és a szakmai mobilitást, ugyanis mindkét mobilitási típus
számos előnnyel jár a cégek számára. Úgy tűnik azonban, hogy mindkét mobilitási típust nehezebb megvalósítani, mint
ahogy azt elméletileg gondolnánk.
Számos válaszadó szerint az idősebb dolgozók számára az új vagy változó munkakörnyezet megteremtése nem olyan
fontos, illetve azokhoz nehezebben alkalmazkodnak. Ugyanakkor az ilyen nézeteket nem szabad fenntartás nélkül
elfogadni – az idősebb dolgozóról szóló itt bemutatott nézetek a jelen kutatás adatait tükrözik, melyek alapján
valószínűsíthető, hogy az idősebb dolgozók ezen negatív megítélése nem megalapozott és az megnehezítheti az
idősebb dolgozók munkahelyi toborozását. A földrajzi mobilitással bíró dolgozókra vonatkozó nagyobb kereslet esélyt
jelenthet a mobilitásukat növelni szándékozó idősebb dolgozók számára. Ugyanakkor világos az, hogy a
hagyományosan nyújtott előnyök és szolgáltatások nem nyújtanak elegendő motiváló erőt az idősebb dolgozók földrajzi
mobilitásához. Az itt bemutatott eljárási irányokra tett javaslatokat az idősebb dolgozók szakmai mobilitásának
tényleges javításához szükséges meglépendő lépésekként kell tekinteni.
A földrajzi mobilitás önmagában nem elegendő az idősebb dolgozók munkába állításához és azok szakmai
beteljesüléséhez. A főként az ITC szektorban kompetencia hiánnyal küszködő európai munkapiacon a szakmai és
virtuális mobilitásra egyaránt szükség van.
A CaMEO projekt következő lépései között – az összegyűjtött adatok alapján – szerepel egy e-Akademia és egy
Megfelelési Adatbázis létrehozása, melyek célja az ICT szektor idősebb dolgozóinak szakmai fejlődésének és európai
munkavállalásának támogatása.
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