Mobilitatea lucrătorilor în sectorul TIC:
Ce are de a face vârsta cu mobilitatea?
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În ultimii ani, Europa se confruntă cu şomajul foarte ridicat, în timp ce sectorul tehnologiei
informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) se confruntă cu problema deficitului semnificativ a
personalului cu experienţă. Deşi mai sunt posturi vacante, angajaţii vârstnici TIC întâlnesc
obstacole care împiedică mobilitatea profesională în cadrul sectorului lor. Această problemă
este punctul central de finanţare de către Comisia Europeană a proiectului „CAMEO –
Mobilitatea profesională a lucrătorilor în vârstă în Europa”.
Mobilitatea lucrătorilor reprezintă un loc important pe agenda priorităţilor politice a Uniunii
Europene, făcând posibilă gestionarea diverselor tendinţe sociale, economice şi tehnologice.
Este de aşteptat ca mobilitatea forţei de muncă să poată aduce beneficii socio-economice atât
angajatorilor cât şi angajaţilor. Cu toate acestea, în rândul lucrătorilor în vârstă – special în
sectorul TIC – se observă o tendinţă de mobilitate redusă. Lucrătorii în vârstă (în sensul
prezentului studiu sunt definiţi ca lucrători peste 45 de ani) se caracterizează prin modelele
mobilităţii reduse, iar mobilitatea lor profesională din diferite motive este motivată prin
premise negative.

Metodologia:
Studiul CaMEO cuprinde analiza direcţilor de acţionare, a practicilor şi atitudinii angajaţilor în
sectorul TIC, îndreptată spre analizarea relaţiei lor cu mobilitatea lucrătorilor în vârstă. A fost
realizată între septembrie şi decembrie 2014 în 11 ţări. Pentru 136 de angajatorii din sectorul
TIC din 12 ţări europene au fost trimis chestionar on-line. Printre respondenţi au fost
proprietari de companii, managerii surselor umane, directori de management, precum şi şefi
ai departamentelor TIC din unităţile publice şi private, inclusiv din companiile sectorului IMM.
Întrebările deschise se refereau la direcţiile procedurilor obligatorii la locul de muncă a
respondenţilor şi percepţia mobilităţii profesionale, geografice şi virtuale. Mobilitatea
profesională este definită ca trecerea de la un rol profesional la altul, mobilitatea geografică
ca mutarea într-o altă locaţie din cauza muncii, iar mobilitatea virtuală ca abilitate de
participare la operaţiunile efectuate într-o altă locaţie sau un alt rol profesional fără
schimbarea fizică a locaţiei sau rolului profesional.
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Percepţia de către angajatori a mobilităţii
geografice a lucrătorilor în vârstă a sectorului TIC
Respondenţi sunt de acord cu constatarea, că
mobilitatea
geografică
aduce
câteva
beneficii
importante. De exemplu, respondenţii constat, că
mobilitatea de acest tip oferă o varietate mai mare de
lucru, ceea ce contribuie la o atribuire mai bună a
ofertei şi cererii aptitudinii angajaţilor, şi stimulează
creativitatea. Mobilitatea geografică îmbunătăţeşte
gestionarea timpului pentru introducerea produsului pe
piaţă, iar mediu multi-etnic reflectă profilul sociodemografic al clienţilor, şi aduce beneficii pentru
afacere. În plus, aceasta permite transferul efectiv de
cunoştinţe în diferite regiuni. În realitate însă punerea
în aplicare a mobilităţii geografice este îngreunată. Este
greu de a desemna personalul intern pe posturi de
management IT pe alte pieţe şi de a transfera

lucrătorii
calificaţi
pentru
a
asigura
circulaţia
cunoştinţelor în regiunile în care sunt solicitate. Potrivit
respondenţilor, motivul pentru aceasta este faptul că
lucrătorii în vârstă a departamentelor TIC doresc să
păstreze standardul de viaţă atins şi un echilibru între
viaţa profesională şi particulară, ei pot avea dificultăţi
de adaptare cu noul mediu (de lucru), şi să nu aibă
competenţă lingvistică suficientă. Stimularea modernă
utilizată în timpul recrutării lucrătorilor TIC din alte ţări,
cum ar fi salariu suplimentar, apartament sau maşină
de serviciu (cu şofer), nu sunt eficiente. Chiar şi
ofertele care cuprind acoperirea cheltuielilor de
deplasare de câteva ori pe săptămână în ţara de
solicitare, a persoanei care nu vrea să se mute definitiv,
nu prezint un stimulent suficient.

Pentru a ajuta companiile din punct de vedere al problemelor legate de mobilitate trebuie investite resursele C&D în:
o mai bună gestionare a ofertei de lucrători a sectorului TIC din ţările de sud şi est spre ţări din nord şi vest,
o mai bună înţelegere a modului de a recruta din nou lucrătorii în vârstă a sectorului TIC,
transferul muncii în regiuni cu ocupare forţei de muncă redusă, în loc de transferul de oameni în regiunile, unde este
cerere de forţă de muncă.
Activităţile care vizează promovarea mobilităţii lucrătorilor în vârstă ar trebui să fie, de asemenea, incluse în sistemele
comunitare şi naţionale de remunerare.

Exemplu a unei bune practici în domeniul mobilităţii geografice:
„un tehnic elveţian de 59 de ani sa mutat în India şi a preluat postul şi a preluat managementul general al
departamentului tehnic la fabrica locală. Pentru companie a fost un mare succes, deoarece acest angajat a avut mari
cunoştinţe de specialitate. În India a putut da dovadă de experienţa sa. Înainte de a prelua postul de conducere cifra de
afaceri era de 70 mil., ca după acea a crescut la 1,4 mld” (R68).

Percepţia de către angajatori a mobilităţii profesionale
a lucrătorilor în vârstă a sectorului TIC
Respondenţii au fost de acord cu afirmaţia, că mobilitatea profesională este esenţială pentru a putea folosi resursele
de lucrători calificaţi care sunt capabili să se adapteze la cerinţele în schimbare. De exemplu, oferirea posibilităţilor de
dezvoltare profesională este baza pentru gestionare a reţinerii angajaţilor la locul de muncă. Mijloacele din domeniul
mobilităţii duc la o mai bună recunoaştere a competenţelor şi experienţei angajaţilor, optimizând astfel planificarea
resurselor umane. Recrutările interne sunt asociate cu costurile mai reduse de recrutare şi formare. Mobilitatea
internă este, prin urmare, foarte apreciată de către respondenţi.
Cu toate acestea, în ciuda interesul lor de promovarea
în cadrul companiei, respondenţii au presupus că
lucrătorii în vârstă a departamentului TIC:
 pot avea un potenţial mai mic în domeniul de
inovare,
 preferă un mediu stabil faţă de cel schimbător,
 au dificultăţi în actualizarea sau extinderea
competenţelor lor, precum şi stăpânirea resurselor de
cunoştinţe care se schimbă rapid.
În plus, respondenţii au chestionat, dacă lucrătorii în
vârstă sunt de drept interesaţi de dezvoltarea carierei
lor la momentul din viaţa în care se află.

Pentru a creşte mobilitatea profesională printre
lucrătorii în vârstă a sectorului TIC, resurse C&D
trebuie să se infesteze în:
 elaborarea instrumentelor mai bune pentru evaluarea
posibilităţilor şi experienţei lucrătorilor în vârstă în
domeniul unei confirmări sistematice a competenţei,
cum ar fi gestionarea proiectelor IT, testarea
software-ului
sau
rezolvarea
problemelor
din
domeniul siguranţei sistemelor, care sunt competenţe
tipice ale lucrărilor în vârstă,
 standardizarea fişelor de post,
 promovarea efectivă a beneficiilor care reies din
angajarea lucrătorilor în vârstă.

Exemplu a unei bune practici în domeniul mobilităţi profesionale:
„În prezent peste tot avem bănci digitale. Unele persoane care lucrează în sectorul bancar de mai mult timp au fost
martori unor schimbări enorme – de la folosirea competenţelor de bază din trecut până la digitalizarea totală în prezent.
În consecinţă trebuie să transmită propriile competenţe mai departe. Noi oferim programe în acest domeniu. Unele sunt
obligatorii, altele opţionale. Lucrătorii în vârstă au bogate cunoştinţe şi experienţă, posibilităţi, valori şi competenţa în
domeniul relaţiilor cu clienţii, pe care le pot împărtăşi” (R116).

Percepţia de către angajatori a mobilităţii virtuale
a lucrătorilor în vârstă a sectorului TIC
Toţi respondenţii folosesc – cel puţin în parte – mobilitate virtuală în propriile organizaţii. Acest lucru are loc deoarece
înseamnă beneficii economice semnificative, permite economisirea timpului şi a banilor, sprijină dezvoltarea
internaţională a sectorului TIC şi integrare mai mare a proceselor.
Mobilitatea virtuală este foarte importantă pentru lucrătorii în vârstă (departamentelor TIC):
în cazul unor probleme cu sănătatea, când mobilitatea geografică se leagă de un risc prea mare (de ex. risc de
tromboză atunci când călătoresc cu avionul), instrumentele pentru conferinţe virtuale facilitează participarea la
reuniuni,
în ceea ce priveşte creşterea cuantumul de timp liber, instrumente telelucru uşurează păstrarea egalităţii între viaţa
profesională şi particulară,
în domeniul participării la cursuri de formare şi ridicare competenţilor, instrumentele e-learning uşurează accesul fără
necesitatea de deplasare,
 în cazul unor schimbări în locaţia locului de muncă, lucrătorii în vârstă nu trebuie să se mute.
Din păcate, respondenţii adesea au subliniat, că lucrătorii în vârstă a sectorului TIC au competenţe TIC limitate sau
neactuale în domeniul muncii în echipă cu utilizarea tehnologiei computerizate sau instrumentelor e-learning. Conform
respondenţilor lucrătorii în vârstă preferă întâlniri directe decât cele virtuale.
În afară de observaţiile negative asupra capacităţii lucrătorilor în vârstă în utilizarea eficientă a tehnologiei virtuale
respondenţii a remarcat faptul că:
instrumentele virtuale, care permit munca la distanţă, sunt mai puţin eficiente decât se aşteptă şi necesită investiţii
mai mari;
mobilitatea virtuală poate duce la izolare socială şi afectează echilibrul dintre viaţa profesională şi personală,
deoarece perioada de repaus devine din ce în ce mai „redusă".
Pentru a răspunde la această problemă, resursele C&D ar trebui să investească în:
infrastructura avansată pentru mobilitatea virtuală,
tehnologi mai bune pentru e-muncă, ce este deosebit de important în cazul lucrătorilor în vârstă.

Exemplu a unei bune practici în domeniul mobilităţii virtuale:
"Mobilitatea virtuală poate fi un punct de plecare pentru mobilitatea profesională şi geografică eficace" (R43).
„Mobilitatea virtuală este una dintre cele mai bune modalităţi în care lucrătorii în vârstă a departamentelor TIC pot avea
grijă de calificarea propria, cu ajutorul mobilităţii virtuale” (R49). „Beneficiile sunt cu siguranţă un echilibru mai ridicat
între viaţa profesională şi cea particulară, deoarece călătoriile sunt scumpe,ar fi asigurată de internalizarea mediul de
lucru, pentru lucrătorii TIC în vârstă pot crea un mediu de lucru internaţional, de ex. în cazul unui risc de tromboză. Văd
numai beneficii şi fără cusur” (R82).

Recomandări în domeniul direcţiilor
de acţionare
Pe baza răspunsurilor la sondaje referitoare la direcţiile
de procedee existente şi ce fel de politică este necesară
pentru a îmbunătăţi mobilitatea lucrătorilor în vârstă a
sectorului TIC, se recomandă adoptarea următoarei
politici:

Mobilitatea
 aprofundarea sistemului de potrivire a deficienţelor cu
surplusuri de e-competenţe în diferite zone geografice,
 eliminarea barierelor naţionale la liberă circulaţie în
sensul sistemului securităţii sociale şi a pensiilor pentru
lucrători şi a sistemului de impozitare pentru
angajatori,
 reglarea problemelor comunitare a muncii de la distanţă,
 alocarea de fonduri pentru ajutor în domeniul costurilor
de mutare pentru companiile care trimit şi primesc
lucrători,
 furnizarea informaţilor despre bariere şi obstacole
pentru mobilitatea geografică a lucrătorilor în vârstă a
departamentelor TIC pentru a facilita utilizarea
strategiilor direcţionate de recrutare şi a scurta etapa
de căutare a lucrătorilor,
 compensare companiilor şi a altor operatori, care
implementează mobilitatea printre lucrătorii în vârstă a
departamentelor TIC.

Competenţe, calificări şi recunoaştere
 creşte gradul de conştientizare a valorilor „fără cifre”
de aptitudini şi competenţele lucrătorilor în vârstă a
sectorului TIC, pentru a depăşi tendinţele de vârstă în
domeniul modelelor de mobilitate,
 îmbunătăţirea metodelor şi instrumentelor pentru
recunoaşterea aptitudinilor şi competenţelor lucrătorilor
TIC în vârstă,
 răspândirea strategiilor existente şi a instrumentului
de gestionare cu vârsta a lucrătorilor în vârstă (a
departamentelor TIC), precum programele de
monitorizare şi schimb de cunoştinţe cu colegii cu
acelaşi nivel profesional,
 răspândirea strategiilor existente şi a instrumentului
de gestionare cu vârsta a lucrătorilor în vârstă (a
departamentelor TIC), precum programele de
monitorizare şi schimb de cunoştinţe cu colegii cu
acelaşi nivel profesional,
 crearea unei platforme sociale pentru lucrătorii în
vârstă a departamentelor TIC pentru schimbul de
opinii şi experienţe cu colegii de la acelaşi nivel de
profesional.

Tehnologie


îmbunătăţirea
în
continuare
şi
integrarea
infrastructurii şi instrumentelor virtuale TIC.

Concluzii
Respondenţii apreciază în mod clar mobilitatea geografică şi profesională, deoarece ambele tipuri aduc beneficii
importante pentru companiile lor. Cu toate acestea, se pare că ambele tipuri de mobilitate sunt mai dificile de realizat
în practică decât reiese din teorie.
Mulţi dintre respondenţi cred, că lucrătorii în vârstă sunt mai puţin interesaţi în mediile de lucru noi sau schimbate,
sau sunt mai puţin capabili să se adapteze la aceste medii. Aceste opinii nu trebuie să fie luate fără rezervă –
prezentate aici atitudinile faţă de lucrătorii în vârstă pot reflecta datele adunate, dar aceste date sugerează, că o
asemenea percepere negativă a lucrătorilor în vârstă este nejustificată şi poate duce la restricţii privind ocuparea
forţei de muncă a lucrătorilor în vârstă. Cererile în creştere pentru lucrătorii mobili geografic poate prezenta o şansă
pentru lucrătorii în vârstă, care vor să fie mobili. În acelaşi timp, este clar că beneficiile standard nu sunt suficiente
pentru a încuraja lucrătorii în vârstă pentru mobilitate geografică. Prin urmare, recomandările aici prezentate în
domeniul direcţiilor de acţionare ar trebui să fie văzut ca nişte paşi efectuaţi spre a îmbunătăţi mobilitatea
profesională a lucrătorilor în vârstă.
Numai mobilitatea geografică nu este suficientă pentru a creşte ocuparea forţei de muncă a lucrătorilor în vârstă şi de
a contribui la împlinirea lor profesională. În faţa provocărilor legate de lipsa de competenţă din piaţa europeana a
muncii, în special în sectorul TIC este de asemenea importantă mobilitatea profesională şi virtuală.
Următorii paşi în cadrul proiectul CaMeo - ca răspuns la datele adunate - implică crearea de e-Academy şi Baza de
Ajustări Asimilate pentru a sprijini dezvoltarea profesională şi ocuparea forţei de muncă de către lucrătorii în vârstă al
sectorului TIC.
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