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V zadnjih letih se Evropa sooča z zelo visoko stopnjo brezposelnosti, hkrati pa se sektor
informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) spopada s problemom bistvenega
primanjkljaja izkušenih delavcev. Kljub temu, da so na voljo prosta delovna mesta, se
starejši delavci področja s IKT srečujejo z ovirami, ki otežujejo poklicno mobilnost v
okviru njihovega sektorja. Ta tema je osrednja točka projekta, ki ga financira Evropska
Komisija "CAMEO - poklicna mobilnost starejših delavcev v Evropi".
Mobilnost delavcev zaseda visoko mesto med prioritetnimi nalogami Evropske unije,
kajti omogoča obvladovanje raznolikih družbenih, gospodarskih in tehnoloških tendenc.
Predvideva se, da lahko poklicna mobilnost prinese družbene in gospodarske koristi
tako delodajalcem, kakor tudi delavcem. Vendar med starejšimi delavci - posebno
sektorja IKT - se opaža tendenco po omejeni moblinosti. Za starejše delavce (na potrebe
te raziskave so starejši delavci opredeljeni kot delavci od 45 leta starosti) je značilen
vzorec manjše mobilnosti, njihovo poklicno mobilnost pa spodbujajo negativne
predpostavke.

Metodologija:
Raziskava CaMEO zajema analizo smeri ukrepanja, prakse in obnašanja delavcev iz IKT
sektorja, z namenom preučitve, ali ti dejavniki vpljivajo na mobilnost starejših delavcev.
Raziskava je potekala med septembrom in decembrom leta 2014 v 11 državah. 136
delavcem sektorja IKT v 12 državah Evrope je bil poslani vprašalnik online. Med
anketiranci so bili lastniki firm, managerji človeških virov, direktorji, kakor tudi vodje
oddelkov IKT v javnih in zasebnih enotah, med tem v firmah sektorja majhnih in
srednjih podjetij. Odprta vprašanja so se nanašala na smer ukrepanja, ki velja v službi
anketirancev ter kako razumejo poklicno, geografsko in virtualno mobilnost. Pri čemer
se poklicno mobilnost definira kot prehod iz ene poklicne vloge v drugo, geografsko
mobilnost kot selitev v drugo lokacijo zaradi službe, virtualno mobilnost pa kot
sposobnost udeležbe v nalogah, ki se jih opravlja v drugi lokaciji oziroma z pomočjo
druge poklicne vloge brez dejanske prisilne spremembe fizične lokacije oziroma
poklicne vloge.
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Pogled delodajalcev na geografsko mobilnost starejših
delavcev sektorja IKT
Anketiranci se strinjajo z ugotovitvijo, da geografska
mobilnost ima nekaj pomembnih koristi. Na primer
anketiranci trdijo, da mobilnost tega tipa zagotavlja
večjo izbiro službe, kar prispeva k boljši prilagoditvi
ponudbe in povpraševanja do sposobnosti delavcev,
kakor tudi spodbuja kreativnost. Geografska mobilnost
zboljša upravljanje z časom uvedbe izdelka na trg,
večetnično okolje dela pa odraža družbeni in
demografski profil
strank, to pa prinaša koristi
poslovanju.
Razen
tega
omogoča
učinkovito
posredovanje znanja v okviru različnih regij. Vendarle je
v resnici geografska mobilnost otežena. Težko je izbrati
notranje osebje na delovna vodilna mesta IT na drugih
trgih ter razporejati kvalificirane delavce, da se zagotovi
potek znanja v regijah, v katerih je povpraševanje po
takšnem znanju.

Po mnenju anketirancev je vzrok takšnega stanja
dejstvo, da bi radi starejši delavci oddelkov IKT ohranili
nivo življenja, ki so ga pridobili ter ravnotežje med
poklicnim življenjem in zasebnim življenjem, da lahko
imajo
težave
s
prilagajanjem
novim
pogojem
(delovnim), lahko tudi nimajo ustreznega nivoja znanja
tujih jezikov. Sodobne spodbude, ki se jih izkorišča ob
zaposlovanju IKT delavcev iz drugih držav, takšne kot
dodatna plača, stanovanje bodi službeni avto (s
šoferjem), niso učinkovite. Tudi ponudbe, ki zajemajo
vračilo stroškov potovanja nekajkrat v tednu v državo
povpraševanja, niso privlačne za osebo, ki se noče
trajno preseliti.

Da se firmam pomaga v zvezi z izzivi povezanimi z mobilnostjo, je treba R&D vire vlagati v:
boljše obvladovanje ponudbe delavcev sektorja IKT iz držav Juga in Vzhoda v države Severa in Zahoda
boljše razumevanje, kako ponovno zaposlovati starejše delavce sektorja IKT,
 prenos dela v regije z nizkim nivojem zaposlitve, namesto prenašanja ljudi v regije, kjer je povpraševanje po delavcih.
Ukrepi, ki spodbujajo mobilnost starejših delavcev, bi bilo treba vključiti v skupnostne bodi lokalne sisteme plač.

Primer dobre prakse na področju geografske mobilnosti:
„Stari 59 let švicarski tehnik se je preselil v Indijo, kjer je bil zaposleni kot splošni vodja tehničnega oddelka v
tamkajšnjem podjetju. Za firmo je to bil velik uspeh, ker je ta delavec imel ogromno strokovno znanje. V Indiji se je lahko
izkazal z vso svojo izkušnjo. Predenj je postal vodja, je promet firme znašal 70 ml, vendar se je po njegovi zaposlitvi
povečal do 1,4 mld" (R68).

Pogled delodajalcev na poklicno mobilnost starejših
delavcev IKT sektorja
Anketiranci soglašajo s trditvijo, da je poklicna mobilnost nujna, če se želi izkoriščati vire kvalificiranih delavcev, ki se znajo prilagoditi
spremenljivim zahtevam. Na primer, obvladovanje možnosti poklicnega razvoja je osnova za upravljanje s preprečevanjem odtoka
delavcev iz podjetja. Sredstva namenjena za poklicno mobilnost prispevajo k boljšemu prepoznavanju spretnosti in usposobljenosti
delavcev ter s tem optimizirajo načrtovanje človeških virov. Notranje zaposlovanje povzroča nižje stroške zaposlovanja in usposabljanja.
Torej anketiranci zelov visoko ocenjujejo notranjo poklicno mobilnost.

Vendar kljub temu, da se anketiranci zanimajo za
napredovanje v okviru firme, so imeli sledeče predpostavke
glede starejših delavcev oddelkov IKT, in sicer da:
 lahko izkazujejo manjši potencial inovativnosti;
rajši imajo stabilno okolje dela,
spreminja;

kot

okolje,

ki

se

imajo težave s posodabljanjem bodi povečanjem svoje
usposobljenosti, kakor tudi z obvladovanjem znanja, ki se
hitro spreminja.
Razen tega anketiranci vprašajo, ali starejše delavce res
zanima razvoj njihove kariere v trenutku življenja, v katerem
se nahajajo.

Da se hitro poveča poklicno mobilnost med starejšimi delavci
sektorja IKT je treba vire R&D vlagati v:

pripravo boljšega orodja ocenjevanja možnosti in
izkušenj starejših delavcev v obsegu rednega
potrjevanja usposobljenosti, kot upravljanje z IT
projekti,
testiranje
progamske
opreme
bodi
reševanje
problemov
povezanih
z
varnostjo
sistemov, ki so tipične spretnosti starejših delavcev
sektorja IKT,
 normiranje opisov delovnih mest,
učinkovito promoviranje
starejših delavcev.

koristi

iz

zaposlovanja

Primer dobre prakse na področju poklicne mobilnosti:
„Zdaj povsod imamo elektronsko bančništvo. Nekatere osebe, ki delajo v bančnem sektorju, so bile že dolgi čas priča
velike spremembe - od uporabljanja zelo osnovnih spretnosti do popolne digitalizacije dejavnosti zdaj. V posledici morajo
posredovati svoje spretnosti naprej. Vendar mi ponujamo programe v tem obsegu. Nekateri so obvezni, drugi prostovoljni.
Starejši delavci imajo veliko znanje in izkušnje, ki jih lahko delijo z drugimi, kakor tudi možnosti, vrednote in spretnosti na
področju storitev za stranke" (R116).

Pogled delodajalcev na virtualno mobilnost
starejših delavcev IKT sektorja
Vsi anketiranci izkoriščajo - vsaj na neki način - virtualno mobilnost v svojih organizacijah. Dogaja se tako, ker ta
mobilnost pomeni bistvene ekonomske koristi, ki omogočajo prihraniti čas in denar, podpira mednarodni razvoj
sektorja IKT ter večjo integracijo postopkov.
Virtualna mobilnost je posebno pomembna za starejše delavce (oddelkov IKT):
v primeru zdravstvenih problemov, kadar je geografska mobilnost povezana s prevelikim tveganjem (npr. nevarnost
tromboze med potovanjem z letalom), orodja za virtualne konference olajšujejo udeležbo na sestankih;
 glede na povečanje prostega časa, orodja za delo na daljavo olajšujejo ohranitev ravnotežja med poklicnim in
zasebnim življenjem;
v primeru udeležbe na usposabljanju ter povečanja kvalifikacij, orodja e-learning olajšajo dostop, ne da bi bilo treba
potovati;
v primeru sprememb lokacije podjetja, starejšim delavcem se ni treba seliti.
Na žalost so anketiranci pogosto navajali, da starejši delavci sektorja IKT imajo omejene bodi neažurne IKT
spretnosti na področju timskega dela z uporabo računalniških tehnologij bodi orodij e-learninga. Po mnenju
anketirancev starejši delavci rajši imajo neposredne sestanke v živo kot virtualne sestanke.
Razen negativnih opažanj, ki se nanašajo na sposobnost starejših delavcev do učinkovitega izkoriščanja virtualnih
tehnologij, so še anketiranci opazili sledeče:
virtualno orodje, ki naj bi olajšalo delo na daljavo, je manj učinkovito, kot se pričakuje in zahteva večje naložbe;
virtualna mobilnost lahko povzroči družbeno izolacijo in vpljiva na ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem,
ker so obdobja počitka vse bolj razdeljena.
Da se odzove na te probleme, je treba R&D vire vlagati v:
napredno infrastrukturo za virtualno mobilnost;
boljše tehnologije e-dela, kar je zelo pomembno v primeru starejših delavcev.


Primer dobre prakse v obsegu virtualne mobilnosti:

„Virtualna mobilnost je lahko izhodiščna točka za učinkovito poklicno in geografsko mobilnost" (R34).
"Virtualna mobilnost je eden od najboljših načinov, s katerim lahko starejši delavci oddelkov IKT skrbijo
za povečanje svojih kvalifikacij" (R49). "Koristi to predvsem večje ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem, ker je
potovanje drago, ohrani se tudi večjo internalizacijo delovnega okolja, za starejše delavce IKT se lahko oblikuje mednarodno
delovno okolje, npr. v primeru tveganja tromboze. Vidim samo koristi in niti ene pomanjkljivosti" (R82).

Priporočila
ukrepanja

glede

smernic

Na podlagi odgovorov na vprašalnike, ki se nanašajo na
obstoječe smeri ukrepanja ter kakšna je potrebna
politika za zboljšanje mobilnosti starejših delavcev
sektorja IKT, se priporoča sprejem sledeče politike:

Mobilnost
To deepen matching systems of e-skills shortages
and surpluses in different geographic areas;
 odprava lokalnih ovir prostega pretoka v smislu
sistemov družbenega zavarovanja in pokojnine na
strani delavcev ter davčnega sistema na strani
delodajalcev,
 ureditev skupnostnih vprašanj dela na daljavo,
razporeditev sredstev za pomoč v obsegu
stroškov selitve za podjetja, ki pošiljajo in
sprejemajo delavce,
 zagotovitev znanja o ovirah za geografsko mobilnost
starejših delavcev IKT, da se olajša uporabo ciljnih
strategij zaposlovanja in da se skrajša etapo iskanja
delavcev,
nagrajevanje firm in drugih subiektov, ki uvajajo
programe za promoviranje mobilnosti med starejšimi
delavci IKT sektorja.

Usposobljenost, kvalifikacije in
priznavanje


povečanje ozaveščenosti v obsegu vrednosti
"nedigitalnih" spretnosti in usposobljenosti starejših
delavcev sektorja IKT, da se premaga tendenco
starosti v obsegu vzorcev,
 zboljšanje metod in orodij za prepoznavanje spretnosti in
usposobljenosti starejših delavcev oddelkov IKT,
zagotovitev znanja o sredstvih, virih in primerih dobrih praks
povezanih z geografsko mobilnostjo,
 širjenje obstoječih strategij in orodij obvladovanja
starosti pri starejših delavcih (sektorja IKT), kot sta
mentorski program in izmenjave znanja s kolegi, ki so
na istem poklicnem nivoju,
 vzpostavitev družbene platforme za starejše delavce
sektorja IKT za izmenjavo mnenj in izkušenj s kolegi,
ki so na istem poklicnem nivoju

Tehnologija


nadaljno
popravilo
in
infrastrukture ter orodij IKT.

integracija

virtualne

Sklepi
Anketiranci izrazito cenijo geografsko in poklicno mobilnost, ker oba tipa mobilnosti prinašajo bistvene koristi za njihova
podjetja. Vendar se zdi, da se ta tipa mobilnosti težje izvaja v praksi, kot to izhaja iz teorije.
Veliko anketirancev meni, da se starejši delavci manj zanimajo za nova oziroma spremenljiva delovna okolja oziroma
da so se manj sposobni prilagoditi takšnemu okolju. Takšnega mnenja pa ni treba sprejemati brez pridržkov predstavljeni pogledi na starejše delavce lahko odražajo zbrane podatke, vendar ti podatki sugerirajo, da je takšno
negativno dojemanje starejših delavcev neutemeljeno in lahko povzroči omejitve zaposlovanja starejših delavcev. Večje
povpraševanje po geografsko mobilnih delavcih je lahko možnost za starejše delavce, ki bi radi postali mobilni. Hkrati
je jasno, da standardnih kotisti je premalo, da se spodbudi starejše delavce za geografsko mobilnost. Predstavljena
priporočila, ki se nanašajo na smeri ukrepanja, je treba torej videti kot izvedljive korake na poti do dejanskega
popravila poklicne mobilnosti starejših delavcev.
Sama geografska mobilnost ne zadošča, da se poveča zaposlitev starejših delavcev in prispeva k njihovemu poklicnemu
zadovoljstvu. Spričo izzivov povezanih s pomanjkanjem usposobljenosti na evropskem trgu dela, posebno v sektorju
IKT, je enako pomembna poklicna in virtualna mobilnost. Naslednje korake v okviru projekta CaMEO - v odgovoru na
zbrane podatke - predvidevajo oblikovanje e-Akademije in Zbirke Prilagajanj, z namenom, da se podpira poklicni razvoj
in zaposlovanje evropskih starejših delavcev sektorja IKT.

Celo poročilo in informacije o projektu:

www.c-ameo.eu
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Ta projekt je financirani iz sredstev Evropske Komisije. Ta publikacija odraža samo mnenje
njenega avtorja. Komisija ne odgovarja za kakršni koli način izkoriščanja informacij, ki jih
vsebuje ta publikacija.

