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W ostatnich latach Europa borykała się z rekordowym bezrobociem, podczas gdy sektor
technologii
informacyjnych
i
komunikacyjnych
(ICT)
cierpiał
na
brak
wykwalifikowanych pracowników. Pomimo wolnych miejsc, starsi pracownicy ICT
natrafiają na przeszkody ograniczające ich mobilność zawodową. Zagadnienie to
stanowi centralny punkt współfinansowanego przez Komisję Europejską projektu
CAMEO - Mobilność zawodowa starszych pracowników w Europie.
Mobilność zawodowa plasuje się wysoko wśród priorytetów UE, łącząc różne trendy
społeczne, ekonomiczne i technologiczne. Przewiduje się, że mobilność zawodowa
przyniesie pracodawcom i pracownikom wiele korzyści społeczno-ekonomicznych.
Jednakże mobilność starszych pracowników, szczególnie w sektorze ICT, bywa
niewielka. Osoby starsze (na potrzeby badania przyjęto wiek 45+) wykazują się niższą
mobilnością z różnych powodów i bywają negatywnie umotywowane.

Metodologia:
Badanie CaMEO objęło politykę, praktykę i nastawienie do pracowników ICT,
pozwalając zrozumieć wzajemne relacje tych czynników w odniesieniu do mobilności.
Badanie przeprowadzono między wrześniem a grudniem 2014 r. w 11 krajach.
Kwestionariusz internetowy wysłano do 136 pracodawców z sektora ICT w 12 krajach
Europy. Wśród respondentów byli przedsiębiorcy, kierownicy działu kadr, dyrektorzy
generalni oraz kierownicy działów informatycznych w organizacjach publicznych,
firmach prywatnych oraz MŚP. Pytania opisowe dotyczyły polityki wobec miejsca pracy
i postrzegania mobilności w zatrudnieniu, geograficznej i wirtualnej. Mobilność w
zatrudnieniu odnosi się do zmiany stanowiska pracy. Mobilność geograficzna oznacza
przeniesienie się do innego miejsca pracy. Mobilność wirtualna wreszcie oznacza
możliwość uczestniczenia w pracy wykonywanej w innym miejscu lub roli, bez potrzeby
fizycznego przenoszenia się.

Ustalenia:
Postrzeganie mobilności geograficznej starszych pracowników ICT przez pracodawców
Respondenci zgodzili się, że mobilność geograficzna
niesie wiele ważnych korzyści; przykładem podawanym
przez
nich
była
większa
pula
pracowników,
umożliwiająca
lepsze
dopasowanie
podaży
pracowników do popytu oraz stymulująca kreatywność.
Mobilność geograficzna poprawia zarządzanie czasem
niezbędnym na wdrożenie produktu. Multietniczni
pracownicy
stanowią
także
odbicie
społecznodemograficznego profilu klientów, co jest korzystne dla
biznesu.
Ponadto
możliwe
jest
skuteczne
przekazywanie wiedzy w ramach różnych regionów.
Jednak
mobilność
geograficzna
jest
znacznie
trudniejsza do uzyskania w praktyce. Trudno jest

wyznaczyć pracownika na kierownika działu IT w
innym
kraju
czy
przenieść
wykwalifikowanego
pracownika do regionów wymagających jego wiedzy.
Respondenci twierdzili, że przyczyną jest chęć
starszych pracowników do zachowania stylu życia i
równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, a
także
trudności z przywyknięciem do nowego
środowiska (pracy) oraz brak umiejętności językowych.
Typowe formy zachęty przy rekrutowaniu pracownika
ICT z innych krajów: dodatkowa płaca, zapewnienie
mieszkania i samochodu (z kierowcą), nie działają.
Nawet zwrot kosztów dojazdu kilka razy w tygodniu do
innego kraju w razie odmowy przeprowadzki nie jest

Aby dopomóc firmom w rozwiązaniu problemu mobilności, należy inwestować w badania i rozwój (R&D):
 dla lepszego przepływu pracowników ICT z południa i wschodu na północ i zachód Europy;
 dla lepszego zrozumienia sposobu rekrutacji starszych pracowników ICT;
 by przenieść pracę w miejsca o wysokim bezrobociu, zamiast przenosić ludzi w miejsca wymagające pracowników.
Działania promujące mobilność starszych pracowników należy również uwzględnić w krajowych i unijnych systemach
wynagrodzeń.

Przykłąd dobrych praktyk w zakresie mobilności geograficznej:
„59-letni technik ze Szwajcarii przeprowadził się do Indii i przejął kierownictwo techniczne całego zakładu. Było to
bardzo korzystne dla naszej firmy, z uwagi na jego ogromną wiedzą fachową. Mógł tu, w Indiach, wykorzystać całe
swoje doświadczenie. Przed jego przyjazdem obroty wynosiły 70 milionów, obecnie wynoszą 1,4 miliarda” (R68).

Postrzeganie mobilności w zatrudnieniu starszych
pracowników ICT przez pracodawców
Respondenci zgadzają się, że mobilność jest niezbędna dla zapewnienia puli wykwalifikowanych pracowników,
mogących dostosować się do zmiennych wymogów. Na przykład możliwość awansu zawodowego jest kluczowa dla
zarządzania retencją pracowników. Mobilność w zatrudnieniu prowadzi do lepszego doceniania umiejętności i
doświadczenia pracownika, a przez to jego optymalnego zatrudniania. Rekrutacja wewnętrzna wymaga mniejszego
nakładu kosztów. Dlatego respondenci chwalą mobilność w zatrudnieniu w obrębie firmy.
Jednak, pomimo zainteresowania awansem w firmie,
respondenci przyjęli, że starsi pracownicy ICT:
 mogą
dysponować
mniejszym
potencjałem
innowacyjnym;
 wolą w pracy stabilność, a nie zmiany;
 mają trudności z poszerzaniem i rozwijaniem
umiejętności oraz z trudem nadążają za szybkimi
zmianami w zakresie wiedzy.
Respondenci wątpili również, czy starsi pracownicy są
rzeczywiście zainteresowani rozwojem kariery na tym
etapie życia.
Aby poprawić mobilność w zatrudnieniu, należy

postawić na badania i rozwój w zakresie:
 rozwijania lepszych narzędzi do oceny umiejętności i
doświadczenia
starszych
pracowników,
dla
systematycznego uznawania umiejętności takich jak:
z a r z ą d z a n ie
projektami
IT,
te s t o w a n i e
oprogramowania,
rozwiązywanie
problemów
z
bezpieczeństwem systemu, należących do typowych
umiejętności starszych pracowników ICT;
 standaryzacji opisów stanowisk pracy;
 skutecznego promowania korzyści z zatrudnienia
starszych pracowników

Przykłady dobrych praktyk z zakresu mobilności w zatrudnieniu:
„Bankowość stała się elektroniczna. Niektórzy starsi pracownicy sektora bankowego byli świadkami wielkich zmian - od
bardzo podstawowych umiejętności informatycznych do pracy cyfrowej. Dlatego muszą oni przenieść swoje
umiejętności. Mamy dla nich specjalne programy. Niektóre są obowiązkowe, inne — dobrowolne. Starsi pracownicy
mogą się podzielić swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem, a także kompetencjami, wartościami i umiejętnością
obsługi klienta.” (R116).

Postrzeganie mobilności wirtualnej starszych pracowników
ICT przez pracodawców
Wszyscy respondenci wykorzystują w jakimś stopniu mobilność wirtualną w swoich organizacjach. Mobilność
wirtualna daje wyraźne korzyści ekonomiczne: oszczędność kosztów i czasu, wspieranie międzynarodowego rozwoju
ICT i dalszą integrację procesów.
Mobilność wirtualna sprawdza się szczególnie dobrze w odniesieniu do starszych pracowników (ICT):
 w przypadku problemów ze zdrowiem, kiedy mobilność geograficzna jest zbyt ryzykowna (np. groźba zakrzepicy
podczas lotu), narzędzia do konferencji wirtualnej ułatwiają uczestniczenie w wydarzeniach;
 zwiększając ilość czasu przeznaczonego na rekreację, narzędzia do telepracy pomagają zachować równowagę
między pracą i życiem osobistym;
 udział w szkoleniach i treningach, które są dzięki narzędziom do e-learningu dostępne bez potrzeby podróżowania;
 w przypadku zmiany lokalizacji firmy, starsi pracownicy nie muszą się przeprowadzać.
Niestety respondenci często twierdzili, że starsi pracownicy ICT mają ograniczone lub nieaktualne umiejętności
związane z wykorzystaniem komputerów do wspólnej pracy czy użyciem narzędzi do e-learningu. Ich zdaniem starsi
pracownicy wolą spotkania twarzą w twarz od spotkań wirtualnych.
Poza negatywnymi odczuciami dotyczącymi zdolności starszych pracowników do wykorzystania technologii
wirtualnych, respondenci zauważyli, że:
 narzędzia wirtualne jako umożliwiające pracę zdalną są mniej skuteczne niż się spodziewano i wymagają większych
inwestycji;
 mobilność wirtualna może powodować izolację i źle wpływać na życie osobiste, fragmentując czas wolny i zlewając
się z nim.
Dlatego należy inwestować w badania i rozwój:
 zaawansowanej infrastruktury umożliwiającej mobilność wirtualną;
 lepsze technologie e-pracy, co ma szczególne znaczenie w przypadku starszych pracowników.

Przykład dobrych praktyk w zakresie mobilności wirtualnej:
„Mobilność wirtualna może dać początek skutecznej mobilności w zatrudnieniu i geograficznej” (R43) „Mobilność
wirtualna jest dla starszych pracowników ICT jednym ze sposobów na zadbanie o własne kwalifikacje.” (R49) „Do zalet
należy lepsze godzenie pracy z życiem prywatnym, ponieważ podróże są drogie, zagwarantowanie międzynarodowego
środowiska pracy; starsi pracownicy ICT mogą pracować w międzynarodowym towarzystwie bez narażania się np. w
przypadku zakrzepicy. Dostrzegam same plusy i żadnych minusów.’ (R82).

Zalecenia dotyczące polityki
Na podstawie odpowiedzi dotyczących polityki i
konieczności jej poprawy dla podniesienia mobilności
starszych pracowników ICT, zaleca się następujące
rozwiązania:

Mobilność
 Rozwijanie systemów kojarzących ze sobą niedobory i
nadmiar w zakresie e-umiejętności w różnych
regionach;
 Zniesienie barier między państwami w zakresie
ubezpieczenia społecznego i systemu emerytalnego
dla pracowników, a systemu podatkowego dla
pracodawcy;
 Regulacja w całej Unii zagadnień pracy zdalnej;
 Udostępnienie środków na tranzyt kosztów dla firm
wysyłających i odbierających pracowników;
 Zapewnienie wiedzy na temat przeszkód i barier w
mobilności geograficznej starszych pracowników ICT,
dla to ułatwienia strategii celowej rekrutacji i
ograniczenia fazy poszukiwań;
 Nagradzanie firm i organizacji wprowadzających
program promocji mobilności starszych pracowników
ICT.

Umiejętności, kwalifikacje i ich
uznawanie
 Podniesienie świadomości wartości umiejętności i
kompetencji niecyfrowych starszych pracowników
ICT, dla likwidacji uprzedzeń związanych z wiekiem i
mobilnością;
 Poprawa sposobów i narzędzi uznawania umiejętności
i kompetencji pracowników ICT;
 Zapewnianie wiedzy dotyczącej podejmowanych
działań, zasobów i przykładów dobrych praktyk
związanych z mobilnością geograficzną;
 Rozpowszechnianie istniejących strategii i narzędzi
zarządzania wiekiem starszych pracowników (ICT),
np.
programy
mentorskie,
uczenie
się
od
rówieśników;
 Stworzenie platformy społecznościowej dla starszych
pracowników ICT, umożliwiającej wymianę poglądów
i doświadczeń z osobami w podobnym wieku.

Technologia
 Dalsze rozwijanie i integracja infrastruktury ICT i
narzędzi wirtualnych.

Wnioski
Respondenci wyraźnie cenią mobilność geograficzną i w zatrudnieniu, z uwagi na ich dużą wartość dla firm; obie
wydają się jednak trudniejsze w realizacji w praktyce niż w teorii.
Wielu respondentów uważa, że starsi pracownicy mniej się interesują lub gorzej dostosowują do nowych czy
zmieniających się warunków pracy. Jednak niekoniecznie należy w te poglądy wierzyć; stosunek do starszych
p
r
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ó
w
przedstawiony tutaj można przeciwstawić dowodom, że tak negatywny odbiór nie znajduje potwierdzenia
i może tylko zaszkodzić zatrudnieniu starszych pracowników. Fakt, że istnieje duże zapotrzebowanie na pracowników
mobilnych geograficznie może być okazją dla starszych pracowników, którzy chcieliby stać się mobilni. Jednocześnie
jasne jest, że nie wystarczą tu standardowe zachęty do mobilności. Dlatego zalecenia przedstawione w niniejszej
publikacji należy traktować jako realny krok w stronę prawdziwej poprawy mobilności zawodowej starszych
pracowników.
Sama mobilność geograficzna nie wystarczy dla zwiększenia zatrudnienia starszych pracowników i przyczynienia się
do ich spełnienia zawodowego. Mobilność w zatrudnieniu oraz wirtualna są równie ważne dla sprostania wyzwaniu
niedoborów umiejętności na europejskim rynku pracy, szczególnie w sektorze ICT.
Kolejnymi etapami CaMEO będzie reakcja na te dane poprzez utworzenie e-Academii oraz Odpowiedniej Bazy
Pełen raport oraz więcej informacji na temat projektu znaleźć można na stronie:

www.c-ameo.eu
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