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Πληθυσμιακή
Γήρανση - Νέοι τρόποι
ενίσχυσης των εργαζομένων
μεγαλύτερης ηλικίας
Η Καινοτομία και το Πλεονέκτημα καθοδηγούν την επιτυχία.
Με γνώμονα τη δημιουργικότητα και την ανάλυση και θέτοντας
στο επίκεντρο το επιχειρηματικό πνεύμα και την αναζήτηση της
επιτυχίας, το «Inovantage» είναι μια εξαμηνιαία έκθεση που
εξετάζει την απασχόληση, την εκπαίδευση και την οικονομία στην
περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Σημείωμα Συντάκτη
Αγαπητοί αναγνώστες,
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε το τελευταίο Inovantage του έτους, που είναι αφιερωμένο στην πολυσυζητημένη
Δημογραφική Γήρανση στο πλαίσιο των συνηθισμένων τριών μεγάλων θεμάτων μας – απασχόληση, εκπαίδευση και οικονομία.
Με το 19,2% του πληθυσμού στην Ευρώπη ήδη άνω των 65 ετών και τη μείωση των γεννήσεων που με τη σειρά της οδηγεί σε μείωση
του πληθυσμού, δεν υπάρχει καταλληλότερη στιγμή από την παρούσα για να συζητήσουμε πώς αντιμετωπίζουμε την έλλειψη δεξιοτήτων
(Inovantage - Ιούνιος 2018) έναντι της δημογραφικής μεταβολής.
Έχουμε εξάγει τα ευρήματά μας σε 4 βασικούς πυλώνες, τους οποίους θα συζητήσουμε στα τρία κεφάλαια της έκθεσης αυτής.
•
•
•
•

Στελέχωση & απασχόληση – Ευελιξία με εστίαση στην βελτίωση της απασχολησιμότητας
Εκπαίδευση & Δεξιότητες – Δια-θεσμική διά βίου μάθηση
Οικονομική αυτονομία – Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας & των επενδύσεων σε μια μεγαλύτερης ηλικίας καταναλωτική αγορά
Πολιτική κοινωνικής πρόνοιας – Προηγμένα συστήματα κοινωνικής προστασίας & επιχορηγούμενη παροχή περίθαλψης

Η έκθεση Inovantage διερευνά σε βάθος τη γήρανση σε σχέση με την οικονομία, την απασχόληση των νέων και τον αυτοματισμό, σε τρία
ξεχωριστά κεφάλαια.
Ευχαριστούμε ειλικρινά τους ακαδημαϊκούς και εμπορικούς συνεργάτες μας για τη συμβολή τους στην έκθεση και για την υποστήριξη που
μας έδωσαν σε σχέση με τη δημοσίευση έγκυρου ερευνητικού υλικού με σημείο εστίασης την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, στον τομέα
της απασχόλησης και της εκπαίδευσης.
Με εκτίμηση,
Manlio Ciralli & Sandhya Sabapathy
Branding & Innovation Department
(Ιταλία, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική)

Sandhya Sabapathy
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Manlio Ciralli

Πρόλογος
Σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση των Προοπτικών του Παγκόσμιου Πληθυσμού, περίπου το 12% του παγκόσμιου
πληθυσμού, που αντιπροσωπεύει περισσότερους από 900 εκατομμύρια ανθρώπους, ήταν ηλικίας 60 ετών και άνω το
2015. Ο αριθμός αυτός προβλέπεται να φθάσει τα 1,4 δισεκατομμύρια, ή το 16,5% του πληθυσμού, μέχρι το 2030 και
τα 2 δισεκατομμύρια το 2050. Πρόκειται για το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού, αν και η
περιφερειακή δυναμική παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις - για παράδειγμα, οι Ευρωπαϊκές χώρες γηράσκουν ταχύτερα
από άλλες περιοχές, κυρίως λόγω της επίμονα χαμηλής γονιμότητας. Η μέση ηλικία της Ευρώπης το 2015 ήταν περίπου 42
έτη, ηλικία που ο παγκόσμιος πληθυσμός δεν προβλέπεται να φτάσει μέχρι το 2100.
Τα φθίνοντα ποσοστά γεννήσεων, η βελτίωση του προσδόκιμου ζωής και η
μετανάστευση του εργατικού δυναμικού αποτελούν βασικούς παράγοντες γήρανσης.
Ο ισχυρότερος παράγοντας, ο οποίος μπορεί να προκαλεί έκπληξη σε κάποιους, δεν
είναι η βελτίωση του προσδόκιμου ζωής, αλλά η μετανάστευση. Η μετανάστευση
αγγίζει τα υψηλότερα ποσοστά στις ηλικίες 30-55 που δυστυχώς είναι και ο
πληθυσμός με τη μέγιστη αναπαραγωγική ικανότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη
μείωση γονιμότητας και την αύξηση της ηλικίας του σημερινού πληθυσμού.
Οι εργοδότες και οι οργανισμοί σε όλο τον κόσμο βρίσκουν νέους τρόπους για να
βοηθήσουν τους ανθρώπους να παραμείνουν ενεργοί στο εργατικό δυναμικό καθώς
μεγαλώνουν. Αυτό απαιτεί καινοτόμο τρόπο σκέψης ως προς τους ανθρώπινους
πόρους, τις μορφές οργάνωσης και την τεχνολογία. Ανεξαρτησία δεν είναι
Sergio Picarelli
απαραιτήτως η απουσία βοήθειας και υποστήριξης, αλλά η ικανότητα να κάνει
κανείς επιλογές και να συμβάλει κοινωνικά και οικονομικά. Η εξέταση της διαδικασίας
της γήρανσης του πληθυσμού μέσα από ένα πρίσμα ευημερίας σημαίνει την οικοδόμηση κοινωνικών δικτύων σε όλες τις
γενιές και μεταξύ γενεών. Τη διερεύνηση μοντέλων στα οποία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη ευκαιριών για
τους ηλικιωμένους ώστε να αποκτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους, θέτοντας υπό
αμφισβήτηση τις προκαταλήψεις που θεωρούν τους ηλικιωμένους ως παθητικούς
αποδέκτες και προωθώντας την ανάδειξή τους σε ενεργούς πολίτες.
Η επιτυχία δεν θα είναι εφικτή χωρίς βαθύτερη, υπεύθυνη συνεργασία μεταξύ των
εργοδοτών και των θεσμών της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντική
η δημιουργία νέων χώρων συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, όπως
και η αναγνώριση των πλεονεκτημάτων της ανταλλαγής ιδεών μεταξύ αυτών για
όλους τους εμπλεκόμενους. Έχοντας ως συνεργάτες μας ορισμένους διακεκριμένους
καθηγητές κορυφαίων σχολών της Ανατολικής Ευρώπης, ελπίζουμε να ξεκινήσουμε
αυτές τις συζητήσεις.
Είμαστε πάντοτε διαθέσιμοι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το
σημαντικό ζήτημα της Δημογραφικής Γήρανσης και ελπίζουμε να βρισκόμαστε σε επαφή
με τους αναγνώστες αυτής της μελέτης, λαμβάνοντας τις ιδέες τους, τις απορίες και τη
συνεχή τους στήριξη.

Sergio Picarelli

Executive Board Member, Adecco Group
CEO Ιταλίας, Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής
και Βόρειας Αφρικής
Global Head of Permanent Placement & Career Transition
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Angelo Lo Vecchio

Angelo Lo Vecchio

Επικεφαλής Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής
και Βόρειας Αφρικής
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Πώς θα βιώσει η Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη τον αντίκτυπο του γηράσκοντος
πληθυσμού σε μια αναδυόμενη ακόμη αγορά;
Τι σημαίνει αυτό για το σημερινό και το
μελλοντικό εργατικό δυναμικό;

Οικονομία & Πληθυσμιακή Γήρανση:
Δημογραφικά στοιχεία στην Αναδυόμενη Ευρώπη
Με την Ευρώπη να αντιμετωπίζει μια δημογραφική μεταβολή, ο Όμιλος Adecco διερευνά πώς «γκριζάρει» ο κόσμος και
πώς οι γηραιότερες χώρες δεν σημαίνουν απαραίτητα βραδύτερη ανάπτυξη. Χάρη στην πρόοδο της ιατρικής και με τις
κατάλληλες αλλαγές πολιτικής, απασχόλησης και εκπαίδευσης μπορεί να αντιμετωπιστεί η ταχέως γηράσκουσα Ευρώπη.
Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι η αναδυόμενη Ευρώπη αντιμετωπίζει τη διπλή πρόκληση ενός ταχέως γηράσκοντος
πληθυσμού και μιας ατελούς μετάβασης προς πιο ώριμα θεσμικά όργανα για την αντιμετώπιση των δυσμενών οικονομικών
συνεπειών της γήρανσης.
Σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση των Προοπτικών του Παγκόσμιου Πληθυσμού, περίπου το 12% του παγκόσμιου
πληθυσμού, που αντιπροσωπεύει περισσότερους από 900 εκατομμύρια ανθρώπους, ήταν ηλικίας 60 ετών και άνω το
2015. Ο αριθμός αυτός προβλέπεται να φθάσει τα 1,4 δισεκατομμύρια, ή το 16,5% του πληθυσμού, μέχρι το 2030 και
τα 2 δισεκατομμύρια το 2050. Πρόκειται για το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού, αν και η
περιφερειακή δυναμική παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις - για παράδειγμα, οι Ευρωπαϊκές χώρες γηράσκουν ταχύτερα
από άλλες περιοχές, κυρίως λόγω της επίμονα χαμηλής γονιμότητας. Η μέση ηλικία της Ευρώπης το 2015 ήταν περίπου
42 έτη, ηλικία που ο παγκόσμιος πληθυσμός δεν προβλέπεται να φτάσει μέχρι το 2100. 2

% του παγκόσμιου πληθυσμού σε ηλικία άνω των 60 ετών ΠΗΓΗ: Global Age Watch 2015
0-9 %
10-19 %
20-24 %
25-29 %
30+ %

2015

«Για μένα, τα γηρατειά απέχουν πάντα δέκα χρόνια από την ηλικία μου.»
Bernard Baruch
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Παράγοντες & Αντίκτυπος
Τα φθίνοντα ποσοστά γεννήσεων, η βελτίωση του προσδόκιμου ζωής και η μετανάστευση του εργατικού δυναμικού αποτελούν
βασικούς παράγοντες γήρανσης.
Ο ισχυρότερος παράγοντας, ο οποίος μπορεί να προκαλεί έκπληξη σε κάποιους, δεν είναι η βελτίωση του προσδόκιμου ζωής,
αλλά η μετανάστευση. Η μετανάστευση κορυφώνεται στις ηλικίες 30-55 που δυστυχώς είναι και ο πληθυσμός με την μέγιστη
αναπαραγωγική ικανότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση γονιμότητας που με τη σειρά της οδηγεί σε αύξηση της ηλικίας του
σημερινού πληθυσμού..

Μετάβαση προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση
Η αποτελεσματική αξιοποίηση της δυναμικής του εργατικού δυναμικού αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα στη στρατηγική «Ευρώπη
2020». Η βελτίωση της διαδικασίας εξόδου του εργατικού δυναμικούCopyright
με παράταση
επαγγελματικής
ζωής και παροχή ευέλικτων
© Free της
Vector
Maps.com
λύσεων και η υποστήριξη της δια βίου μάθησης είναι κάποια από τα κυριότερα θέματα δημοσίου διαλόγου. Οι θετικές επιπτώσεις της
παρατεταμένης οικονομικής δραστηριότητας συζητούνται εκτενώς, συμπεριλαμβανομένων των καλύτερων οικονομικών επιδόσεων,
της σταθερότητας των δημόσιων οικονομικών και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των ηλικιωμένων.
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επερχόμενες προκλήσεις, η αγορά εργασίας για τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας
εξετάζεται τόσο από πλευράς προσφοράς όσο και ζήτησης, καθώς και στο ευρύτερο πλαίσιο συμφιλίωσης εργασίας και οικογενειακής
ζωής, συμπεριλαμβανομένης της από κοινού ανάληψης ευθύνης από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της περίθαλψης και της μετάβασης
από την παραδοσιακή αντίληψη των φάσεων της ζωής, σε μια αντίληψη που καταρρίπτει τους ηλικιακούς διαχωρισμούς και φραγμούς
και εντάσσει εξίσου κάθε ηλικία, καθ’ όλη την πορεία της ζωής. 3

Φάσεις ζωής
Παραδοσιακή

Χωρίς ηλικιακούς
διαχωρισμούς και φραγμούς
Οικογένεια, αναψυχή, κοινότητα

Εκπαίδευση
και κατάρτιση

Εργασία

Συνταξιοδότηση

Εργασία
Εκπαίδευση και κατάρτιση

Απασχολησιμότητα του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού
Ένας άλλος τρόπος αύξησης της συμμετοχής του εργατικού δυναμικού είναι η παράταση του εργασιακού βίου. Η μεγαλύτερης
χρονικής διάρκειας συμμετοχή στην αγορά εργασίας απαιτεί τη διατήρηση υψηλού δυναμικού απασχολησιμότητας του
γηράσκοντος εργατικού δυναμικού. Η απασχολησιμότητα είναι ένας συνδυασμός ικανότητας για εργασία και πολιτικών
(πολιτική απασχόλησης και απομάκρυνσης από την αγορά εργασίας, μέτρα εκπαίδευσης και κοινωνικής προστασίας) που
επηρεάζουν την απασχόληση, την οικονομική ευημερία και την ποιότητα ζωής. Η ικανότητα για εργασία είναι, με τη σειρά
της, ένας συνδυασμός παραγόντων που ξεκινά από την υγεία, εξαρτάται από ικανότητες και αξίες και επηρεάζεται από το
εργασιακό περιβάλλον. Όλες αυτές οι πτυχές τίθενται στο πλαίσιο των στενών δικτύων της οικογένειας, των συγγενών και
των φίλων, καθώς και της κοινωνίας στο σύνολό της. 3
Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που περιβάλλουν την παράταση της σταδιοδρομίας στο εργατικό
δυναμικό - ειδικά για πληθυσμούς με κατώτερη μόρφωση:

Αρνητική νοοτροπία έναντι
του μεγαλύτερου σε ηλικία
εργατικού δυναμικού

Άνισα συνταξιοδοτικά
συστήματα παρόμοια με
τα συστήματα μισθοδοσίας
μεταξύ φύλων

Προτίμηση ευέλικτων
εργασιών και εργασιών
μερικής απασχόλησης

Απαξίωση δεξιοτήτων
και κατώτερες γνωστικές
δεξιότητες

Μειονεκτήματα

Πιο ανεπτυγμένες απλές
(όχι εξειδικευμένες) δεξιότητες,
ιδιαίτερα γλωσσικές και
σημασιολογικές δεξιότητες

Ρύθμιση μισθών - με
μειωμένη προθυμία για
ευελιξία & αλλαγή

Εμπειρία και κάθετη
κατανόηση του κλάδου

Πλεονεκτήματα
Υψηλότερο κοινωνικό και
δικτυακό κεφάλαιο

Υψηλότερες
δυνατότητες
διαχείρισης

Χαμηλή ικανοποίηση
από την εργασία και
φθίνουσα υγεία

Οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι που χάνουν τη δουλειά τους εξαιτίας ιδιωτικοποιήσεων και άλλων μορφών
αναδιάρθρωσης συχνά αποχωρούν από το εργατικό δυναμικό λόγω έλλειψης προοπτικών επανένταξης στην εργασία.
Σε πολλές περιπτώσεις, αυτή η απομάκρυνση ενθαρρύνεται μέσω διευρυμένων παροχών και συστημάτων πρόωρης
συνταξιοδότησης. Στο μέλλον, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να καταργήσουν τέτοια κίνητρα για πρόωρη έξοδο και να
χρησιμοποιήσουν εισοδηματικά κίνητρα, καθώς και αποτελεσματικά προγράμματα απασχόλησης για να ενθαρρύνουν αυτούς
τους εργαζομένους να αναζητήσουν επανένταξη στην εργασία. Αν και η αύξηση της συμμετοχής των μεγαλύτερης ηλικίας
εργαζομένων αποτελεί προφανή απάντηση στη γήρανση της περιοχής, οι προβλέψεις που πραγματοποιήθηκαν δείχνουν ότι
σε πολλές χώρες μπορεί να επιτευχθεί και μεγαλύτερη κερδοφορία από την προσφορά αυτού του εργατικού δυναμικού,
επιτυγχάνοντας μέτριες αυξήσεις συμμετοχής στον ενήλικο πληθυσμό.
Έκθεμα 9: Διάρκεια ανεργίας κατά ηλικία (έθνη ΟΟΣΑ)
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Η διακρατική ανάλυση από την Παγκόσμια Τράπεζα, ο ΟΟΣΑ και άλλοι οργανισμοί δείχνουν σταθερά ότι οι πιο ευέλικτοι
κανόνες προστασίας της απασχόλησης συνδέονται με υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής. Με τη μείωση του κόστους
πρόσληψης (και απόλυσης) και την ενθάρρυνση ευέλικτων συμβάσεων, αυτοί οι κανόνες μπορούν να προσελκύσουν
περισσότερους εργαζόμενους στην αγορά εργασίας. Αυτές οι μορφές μεταρρυθμίσεων έχουν ιδιαίτερα θετική επίδραση
στη συμμετοχή ομάδων όπως οι γυναίκες, οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας και οι άνθρωποι μικρότερης ηλικίας, οι οποίοι,
στις περισσότερες χώρες, αντιμετωπίζουν συχνά φραγμούς στη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας. Οι υπεύθυνοι
χάραξης πολιτικών μπορούν επίσης να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα παραγωγικότητας που συνδέονται με τη γήρανση του
εργατικού δυναμικού. Κλειδί σε αυτήν την κατεύθυνση αποτελεί ένα πλαίσιο κατάρτισης και εκπαίδευσης που υποστηρίζει
τη δια βίου μάθηση. 1

Σχέδιο μεταρρύθμισης της αγοράς εργασίας για τις γηράσκουσες χώρες ανά ομάδα χωρών
Ομαδοποίηση χωρών

Μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες για την αγορά εργασίας

Χώρες ΕΕ

• Αναγνώριση κριτηρίων και φορητότητας της κοινωνικής ασφάλισης για την ενθάρρυνση της μετανάστευσης.
• Κανόνες προστασίας της απασχόλησης που ενθαρρύνουν την ευέλικτη εργασία.
• Ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των μισθών.
• Αύξηση της προσφοράς εργασίας σε χαμηλόμισθες περιφέρειες, με προσαρμογή των επιπέδων παροχών.
• Εναρμόνιση των παροχών ανεργίας και συνταξιοδότησης για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των εργαζομένων μεγαλύτερης
ηλικίας.
• Ανάπτυξη κινήτρων για την κατάρτιση των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας.

Νοτιοανατολική Ευρώπη

• Αναγνώριση κριτηρίων και φορητότητας της κοινωνικής ασφάλισης για την ενθάρρυνση της μετανάστευσης.
• Μείωση της φορολόγησης εργασίας, ειδικά για τη χαμηλόμισθη εργασία.
• Ενθάρρυνση των δομών διαπραγμάτευσης των μισθών που αυξάνουν την ευελιξία.
• Ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των Κρατικών Επιχειρήσεων, με υποστήριξη της επανένταξης για τους απομακρυνόμενους
εργαζόμενους.
• Εξάλειψη της σύνδεσης μεταξύ ανεργίας και πρόσβασης σε κοινωνικές/ υγειονομικές παροχές.
• Ανάπτυξη κινήτρων για την κατάρτιση των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας.

ΚΑΚ μέσου εισοδήματος

•Αναγνώριση κριτηρίων και φορητότητας της κοινωνικής ασφάλισης για την ενθάρρυνση της μετανάστευσης.
• Αύξηση πεδίου εφαρμογής ευέλικτης απασχόλησης.
• Ενθάρρυνση των δομών διαπραγμάτευσης των μισθών που αυξάνουν την ευελιξία.
• Εξάλειψη της σύνδεσης μεταξύ ανεργίας και πρόσβασης σε κοινωνικές/ υγειονομικές παροχές.
• Ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των Κρατικών Επιχειρήσεων, με υποστήριξη της επανένταξης για τους απομακρυνόμενους
εργαζόμενους.

ΚΑΚ χαμηλού εισοδήματος

• Απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και βελτίωση εφαρμογής βασικών προτύπων.
• Εξάλειψη της σύνδεσης ανεργίας και πρόσβασης σε κοινωνικές/ υγειονομικές παροχές.

Πηγή: Ομαδική συγγραφή από προσωπικό της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Σημείωση: ΚΑΚ = Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών

Ο Florin Godean, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Adecco στη Ρουμανία, σχολιάζει σχετικά με την απασχολησιμότητα
των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας.
«Οι εργοδότες πρέπει να ανακαλύψουν ξανά τον κρυμμένο θησαυρό, το ταλέντο των ηλικιωμένων. Το ρουμανικό δίκαιο
αποτρέπει την ηλικιακή διάκριση από μέρους των εργοδοτών, αλλά υπάρχει μια γενική «αίσθηση» μεταξύ των επαγγελματιών
του ανθρώπινου δυναμικού, ότι οι νεότεροι υποψήφιοι είναι πιο πρόθυμοι να εργαστούν σκληρά, να δεχθούν να εργαστούν
περισσότερες ώρες, να μάθουν και να παραμείνουν περισσότερο σε έναν εργοδότη. Αυτή η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει και
παρατηρούμε ότι στη Ρουμανία αυτό γίνεται με αργούς ρυθμούς.
Η αγορά εργασίας παρουσιάζει έντονη ανάπτυξη και οι εργοδότες ανακαλύπτουν ότι οι νέοι υποψήφιοι μετακινούνται
περισσότερο από το εργατικό δυναμικό μεγαλύτερης ηλικίας. Η κινητικότητα στη νεολαία φέρνει την ανάγκη για διδάξιμους
«πυλώνες» στην εργασία - οι μεγαλύτερης ηλικίας υποψήφιοι με μεγάλες δεξιότητες στην επικοινωνία, μας βοηθούν να
προσεγγίσουμε ταχύτερα τη νεολαία.
Οι έμποροι λιανικής πώλησης και οι εταιρείες ιδιωτικής ασφάλειας στη Ρουμανία απασχολούν πλέον μεγαλύτερης ηλικίας
εργαζόμενους σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, σε ολοένα αυξανόμενους αριθμούς. Τείνουν να είναι πιο σταθεροί και
μπορεί κανείς να βασίζεται σε αυτούς ότι θα παραμείνουν στη θέση για αρκετό διάστημα.
Πρέπει όμως να αλλάξουν και πολλά για να υπάρξει μια σωστή στάση απέναντι στο μεγαλύτερης ηλικίας εργατικό δυναμικό.
Πρωτίστως, όπως ανέφερα στην αρχή, αναγνωρίζουμε τον χαμένο θησαυρό – άνθρωποι με εργασιακή εμπειρία – το πιο
πρόσφορο έδαφος για μάθηση, καθώς έχουν εργαστεί σε πολλούς κλάδους και σε ποικίλους ρόλους. Πρέπει, λοιπόν, να
είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε την εταιρική μας νοοτροπία, να υιοθετήσουμε μια στάση χωρίς ηλικιακούς αποκλεισμούς,
ανοιχτή σε περισσότερες από μία γενιές.»

Πολωνία – Μελέτη περίπτωσης σε σχέση με τη Γήρανση
Αυτή τη μελέτη περίπτωσης μας περιγράφει η Anna Wicha, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου Adecco στην Πολωνία:
«Η δημογραφία είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά εργασίας. Ορίζει τόσο την πρόσβαση στους νέους
εργαζόμενους όσο και τον αριθμό των συνταξιούχων που συντηρεί το κράτος στο πλαίσιο του γενικού συστήματος ασφάλισης. Κατά τα
προσεχή χρόνια, ο πληθυσμός στην Πολωνία θα παρουσιάσει μείωση. Εκτιμάται ότι μέχρι το 2030 ο πληθυσμός μας θα μειωθεί κατά σχεδόν
ένα εκατομμύριο.
Αυτή η διαδικασία άρχισε στα μεταπολεμικά χρόνια. Τα δημογραφικά στοιχεία δείχνουν ότι για πολλές δεκάδες χρόνια η γονιμότητα μειώνεται
σταδιακά και για σχεδόν 30 χρόνια δεν έχει φτάσει την τιμή ‘2’ - που είναι απαραίτητη για την αναπλήρωση των σημερινών γενεών. Το 1990,
το ποσοστό γονιμότητας ήταν 1.989, το 2000 ήταν 1.376, και το 2015 - 1.289. Για το λόγο αυτό, το ποσοστό φυσικής αύξησης (ανά 1.000
κατοίκους) επίσης μειώνεται. Από το 1997 δεν έχει φθάσει την τιμή 1, και το 2002-2005 και το 2013-2016 ήταν ακόμη και αρνητικό.
Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η γήρανση της κοινωνίας. Δεν είναι μόνο πρόβλημα της Πολωνίας ή της Ανατολικής Ευρώπης. Το
2016, οι νέοι (0-14 ετών) αποτελούν μόνο το 15,6% των 510 εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν στην ΕΕ-28.
Τα άτομα σε ηλικία εργασίας (15-64) αποτελούν το 65,3% του πληθυσμού και ταυτόχρονα η ομάδα των ηλικιωμένων (ηλικίας 65 ετών και
άνω) κυμαίνεται στο επίπεδο του 19,2%. Αυτός ο δείκτης αυξήθηκε κατά 2,4% σε σύγκριση με πριν από δέκα χρόνια. Η μέση ηλικία στις χώρες
αυτές έχει αυξηθεί κατά περίπου 4 έτη από το 2002.
Η μείωση του πληθυσμού αποτελεί μεγάλη απειλή για την αγορά εργασίας, διότι σημαίνει μείωση του αριθμού των ατόμων σε ηλικία
εργασίας. Παρατηρούμε την πιο έντονη μείωση στην ομάδα ανθρώπων σε ενεργό ηλικία εργασίας μεταξύ 18 και 44 ετών.
Ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτών των διαδικασιών στις οικονομίες και σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες; Η έλλειψη δυνατότητας
αναπλήρωσης των γενεών έχει δύο αρνητικές επιπτώσεις - μια μειούμενη ομάδα ανθρώπων που μπορούν να εργαστούν και μια αυξανόμενη
ομάδα όσων λαμβάνουν συντάξεις. Είναι πιο δύσκολο για τους εργοδότες να βρουν έναν εργαζόμενο, γεγονός που σημαίνει διακοπή εσόδων
και ανάπτυξης της επιχείρησης και επιπλέον αυξάνει την πίεση στους μισθούς.
Ωστόσο, αν δεν κοιτάξουμε την οικονομία ολιστικά αλλά αποσπασματικά, θα διαπιστώσουμε ότι η σημερινή δημογραφική κατάσταση έχει
τους επωφελούμενούς της. Αυτές είναι ομάδες εργαζομένων που είχαν προηγουμένως περιθωριοποιηθεί. Οι εργοδότες - υπό την πίεση
της αγοράς - άρχισαν τελικά να κατανοούν πόσο μεγάλη αξία για τους οργανισμούς μπορεί να φέρει ένα σύνολο ανθρώπων ηλικίας 55+.
Η δύναμή τους δεν είναι μόνο η επαγγελματική εμπειρία, αλλά και η προσέγγιση στην εργασία - ελαφρώς διαφορετική από αυτή που
αντιπροσωπεύουν οι μεταγενέστερες γενιές. Οι γνώσεις τους, η ανάγκη τους για σταθερότητα, πίστη, δέσμευση, ακρίβεια ή οι ηγετικές τους
ικανότητες προδιαθέτουν τους μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενους όχι μόνο για διευθυντικές θέσεις, αλλά - ίσως πρωτίστως – για θέσεις
καθοδήγησης σε εταιρείες που κυριαρχούνται από μεγαλύτερη αυτοανάπτυξη και από τη γενιά των Millennials με προσανατολισμό στη
σταδιοδρομία τους.
Όταν αναλύουμε τις επιπτώσεις της δημογραφίας στην αγορά εργασίας, αξίζει να θυμόμαστε εκείνους για τους οποίους η σημερινή
κατάσταση δημιούργησε και συνεχίζει να δημιουργεί νέες ευκαιρίες. Πρώτα απ’ όλα – οι μετανάστες. Τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Πολιτικής δείχνουν ότι το 2017 υποβλήθηκαν 216.048 αιτήσεις για άδειες εργασίας για πολίτες της Ουκρανίας, εκ των οποίων
οι 192.547 κατέληξαν στη χορήγηση αδειών. Δεύτερον – οι νεαρές μητέρες, και τρίτον, τα άτομα που εγκατέλειψαν την Πολωνία προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από δώδεκα περίπου χρόνια. Είμαι πεπεισμένη ότι θα υπάρξουν νέες ενδιαφέρουσες προκλήσεις για αυτές τις ομάδες
στην Πολωνική αγορά εργασίας.
Τα δημογραφικά προβλήματα - η μείωση του πληθυσμού, η γονιμότητα και ο αριθμός των ατόμων σε ηλικία εργασίας - αναγκάζουν τους
εργοδότες να αλλάξουν τις στρατηγικές τους σε θέματα απασχόλησης. Είναι απαραίτητο να εκλαϊκευθούν και να εισαχθούν προγράμματα
διαχείρισης της τρίτης ηλικίας - μεταξύ άλλων, επιδόματα για ηλικιωμένους- καθορίζοντας και προσφέροντας ευκαιρίες κατάλληλες για την
ηλικία τους, τις ικανότητες και τις οικογενειακές τους συνθήκες. Τέτοιες λύσεις χρησιμοποιούνται με επιτυχία στη Δυτική Ευρώπη. Είναι επίσης
σημαντικό να χρησιμοποιηθούν πιο ευέλικτες μορφές απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής ανάθεσης. Κατά τα προσεχή
χρόνια, η δημογραφία θα εξακολουθεί να αποτελεί βασική πτυχή διαμόρφωσης της αγοράς εργασίας και θα αναγκάσει τους εργοδότες να
αλλάξουν τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων».
Ο Krzysztof Martyniak, διαπρεπής κοινωνιολόγος από το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, εξετάζει την κατάσταση στην Πολωνία λίγο
βαθύτερα.
«Στη σύγχρονη αγορά εργασίας - τόσο στην Πολωνία όσο και σε άλλες χώρες της περιφέρειας - παρατηρούμε δύο τάσεις που μπορεί να
φαίνονται ασυμβίβαστες. Πρόκειται για την προοδευτική γήρανση των κοινωνιών και η λεγόμενη «Τέταρτη βιομηχανική επανάσταση», που
απαιτεί από τους εργαζόμενους να αναπτύσσουν συνεχώς τις δεξιότητές τους σχετικά με τις τεχνολογίες.

Σύμφωνα με τα στερεότυπα, οι νέες τεχνολογίες είναι ο τομέας των νέων. Επομένως, υπάρχουν φόβοι για το αν οι μεγαλύτερης ηλικίας
εργαζόμενοι θα τα καταφέρουν σε μια οικονομία βασισμένη στην καινοτομία. Αξίζει να θυμόμαστε ότι το πρόβλημα της γήρανσης των εθνών
αφορά κυρίως τις ιδιαίτερα ανεπτυγμένες χώρες. Στις περισσότερες περιοχές της Ασίας, της Αφρικής ή της Νότιας Αμερικής το πρόβλημα
είναι διαφορετικό - ένας τεράστιος αριθμός νέων και έλλειψη θέσεων εργασίας.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΟΣΑ, το ποσοστό των ηλικιωμένων στην Πολωνία (που ορίζεται ως ο λόγος του αριθμού των ατόμων
άνω των 65 ετών προς τον αριθμό των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών) θα αυξηθεί στο 63% μέσα στις επόμενες τρεις δεκαετίες (το 2050).
Στο μεταξύ, το 2012 ήταν 22%.
Από κοινωνιολογικής άποψης, το σημαντικότερο στοιχείο της πλήρους και αποτελεσματικής αξιοποίησης των δυνατοτήτων των ηλικιωμένων
και η αντιμετώπιση του ψηφιακού τους αποκλεισμού είναι η καταπολέμηση των στερεοτύπων και των εσωτερικών φραγμών. Οι άνθρωποι
ηλικίας 55 ή 65 συχνά στερούνται πνευματικής προδιάθεσης για πρακτική άσκηση στον τομέα της πληροφορικής. Το μόνο πρόβλημα είναι
ότι η τεχνολογική επανάσταση τους βρήκε σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής, συχνά μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. Το κλειδί είναι
η δια βίου μάθηση - η αλλαγή του τρόπου σκέψης, ότι δεν υπάρχει ανάγκη μάθησης σε μεγαλύτερη ηλικία.
Η εκμάθηση νέων τεχνολογιών είναι απαραίτητη για κάθε εργαζόμενο - ανεξάρτητα από την ηλικία του. Ευτυχώς, γίνεται πιο εύκολη. Οι
παλιοί υπολογιστές που υποστηρίζονταν με τη βοήθεια των διάτρητων καρτών αντικαταστάθηκαν από συσκευές αφής που λειτουργούν με
ένα δάχτυλο. Και η τεχνολογία αλλάζει. Για να τη χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά δεν χρειάζεται να είμαστε πλούσιοι ή εκπαιδευμένοι σε
αυτή την κατεύθυνση, και σίγουρα όχι απαραίτητα νέοι.
Η ψηφιοποίηση της ζωής μας δεν αποτελεί πρόβλημα για μια γηράσκουσα κοινωνία. Είναι η ελπίδα της. Οι εργασίες που απαιτούν καλή
κατάσταση υγείας και φυσική αντοχή αντικαθίστανται τώρα από μηχανές και αυτοματοποίηση. Ως αποτέλεσμα, είναι ευκολότερο να
αναπτυχθεί το δυναμικό των ανθρώπων που κάποτε έπρεπε να αντικατασταθούν εξαιτίας της απώλειας ζωτικότητας. Η πρόκληση που
αντιμετωπίζουν οι αγορές εργασίας στην περιοχή μας είναι η εφαρμογή της ιδέας της διά βίου μάθησης. Η ηλικία των εργαζομένων δεν
αποτελεί πλέον πρόβλημα για την οικονομία, αλλά η ικανότητά τους να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες εργασίας.»
Η Πολωνία ακολούθησε τα βήματα της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ιαπωνίας ενσωματώνοντας κάποιες ουσιώδεις αλλαγές για τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των Πολωνών ηλικιωμένων - με κοινωνική δραστηριοποίηση και καλύτερη ενσωμάτωση στην τοπική κοινωνία.
Το πρόγραμμα ASOS έχει δημιουργήσει πολλά άμεσα πλεονεκτήματα, όχι μόνο για τους ηλικιωμένους ως ομάδα στόχος, αλλά και για τις
τοπικές κοινότητες και την τοπική οικονομία, όπου έχει υλοποιηθεί η παρέμβαση. Η εφαρμογή του προγράμματος ASOS υποστηρίζει την
ανάπτυξη της «οικονομίας της τρίτης ηλικίας» - το φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού είναι η ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη και
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και κινητήρια δύναμη για την ανάληψη διατομεακής συνεργασίας και εταιρικής σχέσης μεταξύ
κοινωνικού, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 4

Προτεραιότητες και δράσεις του προγράμματος ASOS

Προτεραιότητα I
Εκπαίδευση των
μεγαλύτερης ηλικίας
πολιτών

1. Δ
 ιάφορες εκπαιδευτικές προσφορές που παρέχουν γνώσεις σε διάφορους τομείς (συμπεριλαμβανομένου του δικαίου,
της οικονομίας, της υγείας, της προφύλαξης, του αθλητισμού, του τουρισμού και των νέων τεχνολογιών), εκπαιδευτικά
προγράμματα για την ενεργό γήρανση
2. Κ
 ατάρτιση εθελοντών
3. Κ
 ατάρτιση βοηθών
4. Προώθηση εθελοντισμού ικανοτήτων
5. Προώθηση της εκπαιδευτικής προσφοράς μεταξύ ηλικιωμένων

Προτεραιότητα II
Κοινωνική συμμετοχή που
προάγει την ενσωμάτωση
της γενιάς των ηλικιωμένων

1. Κ
 οινωνική δραστηριότητα των ηλικιωμένων, συμπεριλαμβανομένου του εθελοντισμού
2. Σωματική δραστηριότητα των μεγαλύτερης ηλικίας πολιτών, τουρισμός και αναψυχή
3. Συμμετοχή διαφόρων γενεών στην πολιτισμική δραστηριότητα
4. Οικοδόμηση κοινωνικών δικτύων με βάση τον διαγενεακό εθελοντισμό
5. Εξάλειψη του ηλεκτρονικού αποκλεισμού

Προτεραιότητα III
Κοινωνική συμμετοχή
των μεγαλύτερης ηλικίας
πολιτών

1. Δραστηριότητα των ηλικιωμένων στις τοπικές κοινότητες (ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών)
2. Δ
 ραστηριότητα που υποστηρίζει τη συμμετοχή στην κοινωνική/ δημόσια ζωή
3. Δίκτυο πληροφόρησης-βοήθειας (για τη διαμόρφωση θετικής εικόνας της γήρανσης)

Προτεραιότητα IV
Κοινωνικές υπηρεσίες
για μεγαλύτερης ηλικίας
πολίτες (εξωτερικές)

1. Κ
 ατάρτιση εθελοντών και βοηθών στον τομέα εξυπηρέτησης των μεγαλύτερης ηλικίας πολιτών
2. Υποστήριξη διαφόρων μορφών αυτοβοήθειας
3. Υποστήριξη οικογενειών στην εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων με βάση την εθελοντική παροχή βοήθειας
4. Α
 ύξηση της πρόσβασης στις κοινωνικές υπηρεσίες σε διάφορους τομείς: κράτηση, πολιτισμός, εκπαίδευση, αθλητισμός
και τουρισμός

Στρατηγική για την ενεργό γήρανση της Σλοβενίας
Η υποστήριξη της Στρατηγικής για την Ενεργό Γήρανση αφορά στην ενεργό γήρανση, η οποία δίνει έμφαση στη
δραστηριότητα και τη δημιουργικότητα σε όλες τις περιόδους της ζωής, το ενδιαφέρον για την υγεία, τη διαγενεακή
συνεργασία και αλληλεγγύη. Αυτό θα εξασφαλίσει την ευημερία του πληθυσμού και την ποιότητα ζωής, με έμφαση στη
διαγενεακή συνεργασία και τη συνειδητοποίηση της σημασίας της γήρανσης υψηλής ποιότητας. Οι κατευθυντήριες γραμμές
λαμβάνουν επίσης υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα ισχύουν εξίσου για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας.
I) Απασχόληση (προσαρμογές στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, και παροχή
επαρκούς εργατικού δυναμικού μέσω της καθαρής μετανάστευσης).
II) Ανεξάρτητη, υγιής και ασφαλής διαβίωση για όλες τις γενιές (συστήματα κοινωνικής προστασίας, προσβασιμότητα στις
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας περίθαλψης, ενδιαφέρον για την υγεία, μείωση των ανισοτήτων στην
υγειονομική περίθαλψη).
III) Συμμετοχή στην κοινωνία (διαγενεακή συνεργασία, εθελοντισμός, χρήση των ΤΠΕ στην επικοινωνία, πρόληψη διακρίσεων
και βίας στην κοινωνία, πολιτική δραστηριότητα).
IV) Περιβάλλον που επιτρέπει την ενεργό ζωή καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής (προσαρμογές στην οικονομία, συνθήκες κατοικίας
και συστήματα μεταφορών με την υποστήριξη των ΤΠΕ και τεχνολογικών λύσεων).

Εικόνα 3: Αλλαγή του αριθμού των ατόμων σε ηλικία εργασίας λόγω του ορίου ανώτερης ηλικίας (χωρίς μεταναστεύσεις)
Πηγή: SURS, Eurostat.
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Στην ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών, αντικατοπτρίζεται η πρόωρη συνταξιοδότηση λόγω της χαμηλής νόμιμης ηλικίας πλήρους
συνταξιοδότησης και:
I) έλλειψης ανεπτυγμένων μεθόδων διαχείρισης της τρίτης ηλικίας σε επιχειρήσεις,
II) ανεπαρκούς προσαρμογής των συνθηκών εργασίας σε ένα μεγαλύτερης ηλικίας εργατικό δυναμικό,
III) ανεπαρκούς προώθησης της διά βίου μάθησης στον πληθυσμό των ηλικιωμένων,
IV) ανεπαρκών κινήτρων για τη διατήρηση των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων στην αγορά.
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Μερίδιο του ΑΕΠ σε %

Εικόνα 4: Μακροπρόθεσμες προβλέψεις
δημοσίων δαπανών για τα συστήματα κοινωνικής
προστασίας, βασικό σενάριο, Σλοβενία
Πηγή: EC (2015).
Σημείωση: Προβλέψεις βασισμένες στο βασικό
σενάριο της Ομάδας Εργασίας για τη Γήρανση
(AWG). Οι δημόσιες δαπάνες για την υγειονομική
περίθαλψη παρουσιάζονται με βάση τη
μεθοδολογία του συστήματος λογαριασμών υγείας
(SHA), εξαιρουμένων όμως των δαπανών για
μακροχρόνια υγειονομική περίθαλψη (086% του
ΑΕΠ). Οι δαπάνες για μακροχρόνια περίθαλψη (το
μερίδιο υγείας και κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα
με τη μεθοδολογία SHA ύψους 0,98% του ΑΕΠ)
περιλαμβάνουν παροχές αναπηρίας σύμφωνα με τη
μεθοδολογία ESPROSS (0,4% του ΑΕΠ). Το έτος
αναφοράς των προβλέψεων είναι το 2012.
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Η έννοια της ενεργού γήρανσης περιλαμβάνει: - Δραστηριότητα σε όλη τη διάρκεια της ζωής, η οποία περιλαμβάνει ιδιαίτερα
μεγαλύτερη κοινωνιολογική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα των ηλικιωμένων. Το αυξανόμενο μερίδιο
των ηλικιωμένων είναι μια ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί με ενεργότερη συμμετοχή στις διαδικασίες εργασίας και
μεγαλύτερη συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική ζωή. – Το ενδιαφέρον για την υγεία, το οποίο περιλαμβάνει έναν υγιεινό
τρόπο ζωής. Αυτό καθιστά δυνατή την παράταση του εργασιακού βίου και την επιμήκυνση του προσδόκιμου υγείας, τη
μείωση των δαπανών για την υγεία και τη συστηματική απουσία από την εργασία. - Διαγενεακή συνεργασία με αμοιβαία
υποστήριξη, μεταφορά γνώσεων και εμπειριών και συμβολή όλων των συμμετεχόντων.
Δημιουργικότητα
Εργατική, κοινωνική και πολιτική συμμετοχή

Ενδιαφέρον για την υγεία

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΦ’ ΟΡΟΥ
ΖΩΗΣ

Διαγενεακή συνεργασία

Δημιουργικότητα

«Οι εργοδότες στη Σλοβενία διστάζουν να προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα σε μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενους,
καθώς αναμένουν ότι δεν θα παραμείνουν στο εργατικό δυναμικό για αρκετό καιρό μετά την επανακατάρτιση. Πιστεύουμε
ότι οι άνθρωποι θα επέλεγαν να παραμείνουν περισσότερο στο εργατικό δυναμικό εάν είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν νέες
δεξιότητες που απαιτούνται στο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας. Εάν μπορούσαμε να βρούμε έναν τρόπο να μοιραζόμαστε
νέες δεξιότητες με τους μεγαλύτερους συναδέλφους, θα υπήρχαν περισσότεροι άνθρωποι που θα παρέμεναν στο εργατικό
δυναμικό περισσότερο. Αυτό θα προσέφερε στους εργοδότες την απόδοση των επενδύσεων που περιμένουν και θα
ενδυνάμωνε το εργατικό δυναμικό τους με πλήρη πείρα και δεξιότητες. Ένα ευρύτερο υποστηρικτικό πρόγραμμα από
την κυβέρνηση θα ήταν πολύ χρήσιμο. Οι εταιρείες, τα κυβερνητικά συστήματα εκπαίδευσης και τα άτομα πρέπει όλοι να
δεσμευτούν στη δια βίου μάθηση για να κάνουν την επανακατάρτιση των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων πραγματικότητα»,
τονίζει ο Miro Smrekar, επικεφαλής του Ομίλου Adecco για την Αδριατική Ζώνη.
Ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Adecco στην Ελλάδα, επισημαίνει ότι η Ελλάδα, σύμφωνα
με την EUROSTAT, κατατάσσεται υψηλότερα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σε ποσοστό ατόμων ηλικίας 65 ετών
και άνω, στο 21,5% (ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 19,2%). «Η Ελλάδα, μαζί με την Ιαπωνία, την Νότια Κορέα, την Ισπανία, την
Πορτογαλία και την Ιταλία, είναι οι έξι χώρες του κόσμου που μεγαλώνουν ταχύτατα.
Σύμφωνα με την Help Age International, το προσδόκιμο ζωής των Ελλήνων ηλικίας 60 ετών είναι 24 έτη και το προσδόκιμο
ζωής με καλή υγεία είναι 17,4 έτη, πολύ κοντά στον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναπτύξουμε πολιτικές
που θα επιτρέψουν σε αυτό το τμήμα του πληθυσμού να παραμείνει παραγωγικό. Πρέπει να αποφύγουμε τον κίνδυνο να
συρρικνωθεί η αναλογία των ατόμων σε ηλικία εργασίας, και παράλληλα ο σχετικός αριθμός των συνταξιούχων να επεκταθεί.
Το ερώτημα είναι: Έχουν εφαρμόσει οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα στρατηγικές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της
γήρανσης του εργατικού δυναμικού; Έχουν συνειδητοποιήσει τον αντίκτυπο αυτού του φαινομένου στην αγορά και σε αυτές
τις ίδιες; Και έπειτα έχουν θέσει τις βασικές προτεραιότητές τους για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης; Υπάρχουν
μερικά καλά παραδείγματα τέτοιων εταιρειών, αλλά θα έλεγα, δυστυχώς, ότι δεν αποτελούν τον κανόνα. Σε πολλές
περιπτώσεις βλέπουμε ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι δεν διατηρούνται (στην εργασία) και όταν προκύπτει ανάγκη
αναδιάρθρωσης, είναι ο πρώτος στόχος των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης.»

Η γήρανση στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη σε αριθμούς
Με πηγή μας τον Δείκτη Global AgeWatch, ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικούς σημαντικούς αριθμούς στις επιλεγμένες χώρες
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης:

Τιμή πεδίου σταθερού εισοδήματος
Ομάδα Ανατολικής Ευρώπης

81,8

50,5

Τσεχική Δημοκρατία
Ρουμανία
Σλοβενία
Πολωνία
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Τιμή πεδίου ικανοτήτων
Ομάδα Ανατολικής Ευρώπης

64,8

20,6

Τιμή πεδίου σταθερού
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ΧΩΡΕΣ

Προσδόκιμο ζωής με υγεία
σε ηλικία 60 ετών

Κάλυψη σύνταξης (% άνω
των 65 που λαμβάνουν
σύνταξη)

% πληθυσμού άνω των 60
ετών

Βουλγαρία

14,5

96

26,9

Κροατία

15,6

57

26

Τσεχική Δημοκρατία

16,2

100

26

Ελλάδα

17,4

77

27

Σλοβακία

15,2

100

20,5

Σλοβενία

17,3

95

25,2

Σερβία

15,7

81

24,4

Τουρκία

15,6

88

11,2

Ρουμανία

15

98

24,4

Πολωνία

16,2

96

22,7

Ουγγαρία

15

91

24,9

Ο Tibet Egrioglu, Επικεφαλής της Ζώνης Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής & Τουρκίας του Ομίλου Adecco, επισημαίνει
ότι ο ορισμός ενός μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένου διαφέρει επίσης από χώρα σε χώρα.
«Ποιος είναι ο ορισμός του μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένου στην Τουρκία; Ο δημογραφικός ορισμός της τρίτης ηλικίας
ορίζεται σε σχέση με τον παράγοντα ηλικίας στη χώρα και γίνεται αποδεκτό ότι οι άνθρωποι ηλικίας 55-64 ετών εμπίπτουν
στην κατηγορία των «μεγαλύτερης ηλικίας» εργαζομένων. Βάσει του ΟΟΣΑ, 4 (3,68) στους 10 Τούρκους εργαζόμενους
είναι άνω των 55 ετών, ποσοστό που είναι το χαμηλότερο στην ΕΕ.
Μια από τις πιο ανθρωποκεντρικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι CEO, είναι η καλλιέργεια μιας νοοτροπίας στον χώρο
εργασίας που επιτρέπει τη συνέχιση της εργασίας κάθε εργαζόμενου οποιασδήποτε ηλικίας. Η αλλαγή της αποδεκτής
οργανωτικής νοοτροπίας σε ένα περιβάλλον φιλικό προς την ηλικία μπορεί να είναι δύσκολη διαδικασία, με την έννοια της
σταδιακής προόδου και της προσαρμογής των ανθρώπινων πόρων.
Δείκτες αντίληψης των εργοδοτών σχετικά με τους μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενους στην Τουρκία:
Μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Έχουν καλύτερο ιστορικό παρουσίας στην εργασία (παρουσιολόγιο)

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Έχουν καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Είναι πιστοί, αξιόπιστοι και έμπιστοι

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανάληψη ευθύνης

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Έχουν την ικανότητα να διδάξουν τους νεοπροσληφθέντες
εργαζόμενους

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΜΟΙ

Αναγνωρίζουν τη φήμη του φορέα εργασίας τους

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Πρόθυμοι να προβούν σε διασυνδέσεις μεταξύ όλων των εργαζομένων

Εστιάζοντας, τώρα, στα οφέλη της συνεργασίας με ηλικιωμένους εργαζόμενους στην Τουρκία:
Οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην παραγωγικότητα και την ανάπτυξη σε περίπτωση
που οι εργοδότες αναγνωρίσουν την αξία τους, υιοθετήσουν τις σωστές πολιτικές και δημιουργήσουν μια υποστηρικτική
νοοτροπία στις επιχειρήσεις τους. Σε μια τέτοια οικονομία, η ανάπτυξη θα είναι βιώσιμη και εν πολλοίς χωρίς αποκλεισμούς
και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, και αυτοί που εξαρτώνται από αυτά, θα απολαμβάνουν μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια.
Τρεις πολιτικές θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στο να κατευθύνουν την οικονομία να ξεπεράσει τη δημογραφική πρόκληση
που εκτυλίσσεται τώρα στη χώρα μας.
Πρώτον, οι εταιρείες θα μπορούσαν να παρέχουν στήριξη στους εργαζόμενους που έχουν στην φροντίδα τους εξαρτημένα
μέλη. Οι ευθύνες φροντίδας είναι ένας λόγος για τον οποίο οι εργαζόμενοι ενδέχεται να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα από
ό,τι σχεδίαζαν. Η ενσωμάτωση πολιτικών άδειας μπορεί να βοηθήσει τους εργαζόμενους που έχουν στη φροντίδα τους
εξαρτημένα μέλη να συνεχίσουν τη δουλειά τους και να συμβάλουν στην ευρύτερη οικονομία.
Δεύτερον, οι ευέλικτες πολιτικές στον χώρο εργασίας θα μπορούσαν να είναι επωφελείς για τους ηλικιωμένους. Οι
μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι συνήθως αντιμετωπίζουν προσωπικά προβλήματα υγείας. Ο ευέλικτος προγραμματισμός,
η εργασία εξ αποστάσεως, η σταδιακή συνταξιοδότηση, τα προγράμματα ευεξίας, η οικογενειακή άδεια, οι αμειβόμενες
ημέρες ασθενείας μπορούν να προσθέσουν χρόνια στη θητεία των εργαζομένων. Οι εργοδότες επωφελούνται από τον
μειωμένο κύκλο εργασιών, τη χαμηλότερη συστηματική απουσία από την εργασία και την τεχνογνωσία που συχνά διαθέτουν
οι έμπειροι εργαζόμενοι.
Τρίτος τομέας είναι η κατάρτιση και η εκπαίδευση. Οι εργαζόμενοι έχουν καθήκον να διατηρούν τις δεξιότητές τους
ανταγωνιστικές και να αναγνωρίζουν ότι η αλλαγή είναι αναπόφευκτη αν όχι πάντα εύκολη. Αλλά οι περισσότεροι εργοδότες
μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα για να διατηρούν τους εργαζομένους τους ενημερωμένους παρέχοντας ευκαιρίες
κατάρτισης και ανάπτυξης σε εργαζόμενους όλων των ηλικιών.
Κατά συνέπεια, οι ηλικιωμένοι υπάλληλοι είναι ζητούμενο από τις εταιρείες λόγω της πείρας τους. Οι νεοπροσληφθέντες
νέοι επωφελούνται από τα προσωπικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των μεγαλύτερων». 8

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;
Ας δούμε τους 4 πυλώνες του Ομίλου Adecco για βελτίωση της προσέγγισης της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης όσον αφορά στη
γήρανση:
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ & ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΥΤΟΝΟΜΊΑ

Οι αναπτυσσόμενες μεταποιητικές
βιομηχανίες της ΚΑΕ αξιοποιούν μεγάλο
αριθμό αυτοματοποιημένων εργασιών
που απαιτούν αναβάθμιση δεξιοτήτων
(π.χ. οι σερβιτόροι
και οι υπεύθυνοι μισθοδοσίας θα
μπορούσαν να μεταφερθούν στην
εξυπηρέτηση πελατών και σε θέσεις
διαχείρισης εκδηλώσεων. Οι χειριστές
εργοστασίων και μηχανών θα
μπορούσαν να γίνουν
ειδικοί τεχνικοί και επιθεωρητές
ρομποτικής).

Η δραστηριότητα έναρξης νέων
επιχειρήσεων μεταξύ των ηλικιωμένων
πρέπει να ενθαρρυνθεί καθώς εκείνοι
κατανοούν καλύτερα το δικό τους
κοινό-στόχο.

Η βελτίωση της απασχολησιμότητας
αυτών των εργαζομένων εγγυάται
καλύτερη διαβίωση για όλους.
Η δια βίου μάθηση πρέπει να
σταματήσει να στοχεύει στο 10% του
εργατικού δυναμικού και πρέπει να είναι
επιτακτική για όλους.

Σε χώρες με καλύτερη νομική
προστασία για τους δανειολήπτες
και τους δανειστές, οι μεγαλύτερης
ηλικίας εργαζόμενοι είναι λιγότερο
πιθανό να διατρέχουν τον κίνδυνο
αυτοματοποίησης και είναι πιθανότερο
να εργάζονται με υψηλότερη
εξειδίκευση κατά μέσο όρο.
Το άνοιγμα των δυνατοτήτων για
την επένδυση πόρων από πνευματική
άποψη πρέπει να υποστηριχθεί
οικονομικά μέσω πολιτικών.

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ
ΠΡΌΝΟΙΑΣ
Στις χώρες με περισσότερες
κρατικές καταναλωτικές δαπάνες και
υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης
των συντάξεων, οι μεγαλύτερης
ηλικίας εργαζόμενοι τείνουν
να εργάζονται με υψηλότερη
εξειδίκευση.
Οι πλουσιότερες χώρες διαθέτουν
καλύτερα συστήματα δημόσιων
δαπανών για την κοινωνική πρόνοια και
τις συντάξεις.
Ισχυρά συστήματα κοινωνικής
προστασίας ενθαρρύνουν τους
μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενους να
κάνουν χαμηλόμισθες, απλές εργασίες
για να εξέλθουν από το εργατικό
δυναμικό
Οι εργαζόμενοι υψηλής εξειδίκευσης
που απομένουν εξακολουθούν να
εργάζονται επειδή το εισόδημά τους
από την εργασία υπερβαίνει αυτό
που θα λάμβαναν από το κράτος εάν
συνταξιοδοτούνταν. 6

ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ & ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ
Ενθάρρυνση της ευέλικτης
σταδιοδρομίας που απαιτεί
εκσυγχρονισμό των στρατηγικών των
εργοδοτών, των πολιτικών για την
αγορά εργασίας και των εκπαιδευτικών
συστημάτων.
Ενίσχυση της κοινωνικής ασφάλισης
γύρω από αυτές τις ευέλικτες λύσεις
εργατικού δυναμικού για τη βελτίωση
της συμμετοχής του μεγαλύτερης
ηλικίας εργατικού δυναμικού.
Κατάρτιση για τις διαφορές από τις
παραδοσιακές συμβάσεις εργατικού
δυναμικού και τα οφέλη αυτών σε
όλους τους τομείς.

Οι οργανισμοί θα πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να διευκολύνουν ένα
μεγαλύτερης ηλικίας εργατικό δυναμικό. Βασική πτυχή της προσέγγισης του
κύκλου του εργασιακού βίου είναι ο σχεδιασμός συστημάτων εργασίας για ένα
ιδιαίτερα διαφοροποιημένο εργατικό δυναμικό, το οποίο συμπεριλαμβάνει και
τους ηλικιωμένους.
«Οικονομικοί παράγοντες αναγκάζουν τους ανθρώπους να εργάζονται περισσότερο για να διατηρήσουν ένα εύλογο
εισόδημα και να στηρίξουν τις προσδοκίες τους για ποιότητα στη ζωή τους», αναφέρει ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Διευθύνων
Σύμβουλος του Ομίλου Adecco στην Ελλάδα. «Η διατήρηση των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας στη δουλειά τους
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έχει γίνει και θα γίνεται ολοένα και περισσότερο ζήτημα επιβίωσης, ενώ παράλληλα
η γήρανση του πληθυσμού έχει δημιουργήσει ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων και της
προσφοράς εργασίας, δεδομένης της άλλης μεγάλης πρόκλησης για τον κόσμο της εργασίας, της έλλειψης δεξιοτήτων.
Η μετάβαση από τη μεταποιητική βιομηχανία προς υπηρεσίες και γνωσιοκεντρικούς βιομηχανικούς κλάδους, καθώς και η
αυξημένη ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των καθηκόντων, μείωσαν την ανάγκη για βαριά σωματική εργασία, στην οποία
δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι. Από την άλλη πλευρά, πολλές ικανότητες και δεξιότητες,
όπως οι καλές διαπροσωπικές δεξιότητες, η εξυπηρέτηση των πελατών και η εμπειρία στον τομέα, που συχνά συνδέονται με
τους μεγαλύτερους εργαζομένους, αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο. Οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι έχουν πολλά
να προσφέρουν στην αγορά εργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η κύρια προτεραιότητα και το πιο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις
όλων των τομέων είναι η ποικιλομορφία των γενεών στον χώρο εργασίας. Τέσσερις πολύ διαφορετικές γενιές πρέπει να
συνεργαστούν και να παραμείνουν παραγωγικές δίνοντας το καλύτερο δυνατό για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Ένας
65χρονος εργαζόμενος πρέπει να συνεργάζεται αποτελεσματικά με έναν 20χρονο και οι δύο αυτοί πρέπει να είναι σε θέση
να κατανοούν ο ένας τον άλλον, να αναγνωρίζουν τα δικά τους πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς, αλλά και των άλλων,
και να εργάζονται για έναν κοινό στόχο. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο αλλά και συναρπαστικό. Προκειμένου να συνδυαστούν
αυτές οι 4 γενιές, οι εταιρείες πρέπει να αναπτύξουν τη νοοτροπία και τις στρατηγικές, που θα προωθήσουν την ποικιλομορφία
και την ενσωμάτωση, θα κάνουν κάθε εργαζόμενο να νιώθει χρήσιμος, παραγωγικός και αποδοτικός και θα του δώσουν τον
χώρο που χρειάζεται για να προσφέρει το καλύτερο στην εταιρεία.»
Συμπερασματικά, οι εργοδότες και οι οργανισμοί ανά τον κόσμο βρίσκουν νέους τρόπους για να βοηθήσουν τους ανθρώπους
να παραμείνουν ενεργοί στο εργατικό δυναμικό καθώς μεγαλώνουν. Αυτό απαιτεί καινοτόμο τρόπο σκέψης γύρω από τους
ανθρώπινους πόρους, τις μορφές οργάνωσης και την τεχνολογία. Ανεξαρτησία δεν είναι απαραιτήτως η απουσία βοήθειας και
υποστήριξης, αλλά η ικανότητα να κάνει κανείς επιλογές και να συμβάλει κοινωνικά και οικονομικά. Η εξέταση της διαδικασίας
της γήρανσης μέσω ενός πρίσματος ευημερίας σημαίνει την οικοδόμηση κοινωνικών δικτύων σε όλες τις γενιές και μεταξύ
γενεών. Πρέπει να δοθεί σημασία στην ανάπτυξη ευκαιριών για τους ηλικιωμένους ώστε να αναλάβουν τον έλεγχο της
ζωής τους, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τις προκαταλήψεις που θεωρούν τους ηλικιωμένους ως παθητικούς αποδέκτες και
προωθώντας την ανάδειξή τους σε ενεργούς πολίτες.
Στα επόμενα κεφάλαια η ADECCO διερευνά δύο κρίσιμα θέματα που θα καθορίσουν το μέλλον των ηλικιωμένων: τη
νεολαία και τον αυτοματισμό.

Παραπομπές:
1.	"Population Structure And Ageing - Statistics Explained". Ec.Europa.Eu, 2018, http://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing
2.	Sidorenko, Alexandre, and Asghar Zaidi. Active Ageing In CIS Countries: Semantics, Challenges, And
Responses.2018. Τελευταία επίσκεψη: 12 Οκτωβρίου 2018.
3.	E. Kotowska, Irena et al. Ec.Europa.Eu, 2018, https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_reviews/
kina26426enc.pdf.
4.

Innosi.Eu, 2018, http://innosi.eu/wp-content/uploads/2017/04/POLAND-ASOS.pdf.

5.	"Infographic: Index At A Glance | Data | Global Agewatch Index 2015". Helpage.Org, 2018, http://www.helpage.
org/global-agewatch/population-ageing-data/infographic-index-at-a-glance/. Τελευταία επίσκεψη: 12
Οκτωβρίου 2018.
6.

2018, https://www.mercer.com/our-thinking/career/delivering-the-workforce-for-the-future.html.

7.	Umar.Gov.Si, 2018, http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/kratke_analize/Strategija_
dolgozive_druzbe/Osnutek_SDD_april_2017_prava_verzija.pdf.
8.	Debra, B. Whitman. "OECD Yearbook - Organisation For Economic Co-Operation And Development". Oecd.
Org,2018, http://www.oecd.org/forum/oecdyearbook/the-opportunities-of-an-older-workforce.htm.

α
τ
η
τ
ή
ό
κ
μ
ι
α
ι
σ
μ
η
σ
λ
υ
ο
χ
θ
σ
η
λ
α
π
Π
η
Α
σ
ν
α
ρ
ή
ν
Γ
ω
έ
ν

&

Απασχόλησιμότητα των νέων & Γήρανση
του πληθυσμού: Αξιοποιώντας το σύνολο
του εργατικού δυναμικού
Η σχέση της απασχολησιμότητας των νέων με την αύξηση της διάρκειας της επαγγελματικής ζωής έχει συζητηθεί πολύ – και ενώ η
Ευρώπη εισέρχεται σε μια εποχή όπου η απασχόληση των νέων προβληματίζει εδώ και περισσότερο από δύο δεκαετίες και η γήρανση
μεταβάλλει δημογραφικά τα πράγματα σε σημαντικό βαθμό, δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια της μη σύνδεσης των δύο, ειδικά στην
αναδυόμενη Ευρώπη.
Η ΕΕ έχει γενικά αρνητικές προοπτικές όσον αφορά στην ανεργία των νέων και τη μακροβιότητα των σταδιοδρομιών, καθώς και μια
μακροχρόνια ανεργία μεταξύ αυτών των δύο δημογραφικών στοιχείων. Ενώ υπάρχουν σαφείς σχέσεις, δεν υπάρχει σαφής αιτιώδης
σύνδεση μεταξύ αυτών των μεταβλητών που είναι σε μεγάλο βαθμό αλληλεξαρτώμενες με αρνητικό τρόπο.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σε χώρες που έχουν αυξήσει επιτυχώς τα ποσοστά επαγγελματικής σταδιοδρομίας μεταξύ των
ατόμων ηλικίας 55-64 ετών παρά τις πιέσεις ύφεσης, η ανεργία των νέων τείνει να αυξάνεται λιγότερο από ό,τι σε άλλες χώρες. Σε
χώρες όπως η Ελλάδα, τα χαμηλά ποσοστά δραστηριότητας για μεγαλύτερης ηλικίας άτομα συνδυάζονται με υψηλή ανεργία των
νέων, ενώ σε άλλες χώρες όπως η Γερμανία τα σχετικά υψηλά ποσοστά δραστηριότητας για μεγαλύτερης ηλικίας άτομα συνδυάζονται
με χαμηλή ανεργία των νέων. 1
Η προώθηση της πρόωρης συνταξιοδότησης ήταν μια συχνά χρησιμοποιούμενη πολιτική για να διατηρηθεί η ανοικτή ανεργία χαμηλή
σε μια φάση μαζικής βιομηχανικής αναδιάρθρωσης τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 ή ακόμη πιο πρόσφατα σε πολλά κράτη μέλη
της ΕΕ. Σε ορισμένες χώρες, τέθηκαν σε εφαρμογή ρητές πολιτικές για την ενθάρρυνση των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων να
αποχωρήσουν από το εργατικό δυναμικό, ώστε να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης για νέους νεοεισερχόμενους στην αγορά
εργασίας εκείνη την περίοδο. Ωστόσο, αν και τα συστήματα αυτά διαλύθηκαν σταδιακά σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες τις τελευταίες
δύο δεκαετίες, μπορούμε να παρατηρήσουμε μια ορισμένη αναγέννηση της άποψης ότι σε μια κατάσταση κρίσης τα υψηλά επίπεδα
ανεργίας των νέων μπορούν να μειωθούν αν συνταξιοδοτηθούν πρόωρα οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι. 2
Ο Ondřej Wysoglad, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Adecco στην Τσεχία και τη Σλοβακία, μας βοηθά να κάνουμε κάποιες γενικές
ποιοτικές συγκρίσεις μεταξύ των μεγαλύτερης ηλικίας και των νεότερων εργαζομένων:
ΝΈΟΙ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΙ

ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΊΑΣ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΙ

Μυημένοι στον ψηφιακό κόσμο: Οι καινοτόμοι κλάδοι
και οι εξελισσόμενες βιομηχανίες προσλαμβάνουν
νεότερους εργαζομένους και έχουν καλύτερα
αποτελέσματα μετά την κατάρτιση του νεαρού
εργατικού δυναμικού

Μυημένοι στις διεργασίες: Εμφάνιση υψηλότερων
επιπέδων παραγωγικότητας σε δομημένους
βιομηχανικούς κλάδους που κινούνται με γνώμονα τη
διεργασία, και χρειάζονται επαρκή καθοδήγηση για
καθημερινές εργασίες

Έκθεση: Οι Millennials είναι άτομα που αναζητούν
εμπειρία και που πηγαίνουν εκεί όπου τους θέτουν
περισσότερες προκλήσεις και όπου μπορούν να
αναπτυχθούν ολιστικά

Αφοσίωση: Οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι
προτιμούν να επιμείνουν στη σταθερότητα και να
βελτιώσουν τις δεξιότητες για την ανάπτυξη των
οποίων έχουν αφιερώσει πολλά χρόνια

Κοινά χαρακτηριστικά:

Αυτονομία: Ανταποκρίνονται καλά σε ευέλικτες λύσεις
εργασίας και κατανοούν καλύτερα την ποικιλία των
συνδυασμών εργασίας/ συμβάσεων

Υποστήριξη: Ανταποκρίνονται καλά στην ευέλικτη
εργασία, καθώς αυτή εξασφαλίζει ότι μπορούν να
πάρουν την άδεια που χρειάζονται για λόγους υγείας
και να εξακολουθούν να εργάζονται/ λειτουργούν καλά.

Κατάρτιση: Τα προγράμματα μαθητείας, η
επαγγελματική κατάρτιση και η επανακατάρτιση του
νέου (εργατικού) δυναμικού είναι πολύ καλά δεκτές
και αποτελούν τους μελλοντικούς εγγυητές υψηλής
απόδοσης

Αναβάθμιση δεξιοτήτων: Εκτιμούν και αντιδρούν θετικά
σε οργανισμούς που επενδύουν σε μέτρα δια βίου
μάθησης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους για τη
βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους

«Η τρίτη ηλικία είναι όπως κάθε άλλη.
Για να πετύχεις σε αυτήν, πρέπει να αρχίσεις νέος.»
Theodore Roosevelt

Συσσώρευση εργατικού δυναμικού: Δεν είναι κάτι τόσο απλό
Η θεωρητική βάση της πλάνης της συσσώρευσης εργατικού δυναμικού στηρίζεται σε μια δυνατότητα σχεδόν τέλειας
υποκατάστασης μεταξύ των νέων και των ηλικιωμένων εργαζομένων. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, ένας ηλικιωμένος
εργαζόμενος που αποχωρεί από την αγορά εργασίας δημιουργεί χώρο για έναν νέο εργαζόμενο που μπορεί να υποκαταστήσει
τέλεια τον ηλικιωμένο εργαζόμενο στα προηγούμενα καθήκοντά του. Ωστόσο, αυτή η δυνατότητα τέλειας υποκατάστασης
δεν είναι η πιθανή πραγματικότητα που βλέπουμε λαμβάνοντας υπόψη ότι η μορφή της αγοράς εργασίας θα αλλάξει
σημαντικά.
ΜΕΡΙΚΟΊ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΤΡΕΒΛΏΝΟΥΝ ΤΗ ΣΥΣΣΏΡΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΎ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ:

1. Η καινοτομία ανοίγει νέες θέσεις εργασίας που δεν υπήρχαν πριν κάτι το οποίο συνεπάγεται την απαξίωση των
δεξιοτήτων για τους μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένους - δεν αποτελεί ζήτημα δυνατότητας υποκατάστασης
2. Στους κλάδους που κυριαρχούνται από την πρακτική μάθηση, οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι έχουν ένα
σημαντικό πλεονέκτημα τόσο από διοικητική άποψη όσο και από άποψη αφοσίωσης
3. Η ευέλικτη εργασία δημιουργεί νέες ευκαιρίες και για τις δύο αυτές ηλικιακές ομάδες, αλλά σε πολύ διαφορετικές
περιοχές και εντελώς διαφορετικές ομάδες δεξιοτήτων και για τις δύο ηλικιακές ομάδες

Η «έννοια του γραμμικού εργασιακού βίου» πρέπει να ιδωθεί από μια πιο ευέλικτη οπτική. Αυτό συνεπάγεται την επανεξέταση
της κατανομής των περιόδων εργασίας, αναψυχής, μάθησης και περίθαλψης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, όπως αυτή
θίχτηκε στο πρώτο κεφάλαιο - η εξέλιξη του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την «εργασία» στην καθημερινότητά
μας είναι καθοριστική για τον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο κάνουμε αυτές τις αλλαγές και κατανοούμε την
ανάπτυξη πολλαπλών συνδυασμών εργασίας.

Κατανόηση της εξάρτησης

Η γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης
Προβλεπόμενη αναλογία εξάρτησης ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Αριθμός ατόμων ηλικίας 65 ετών ως ποσοστό του αριθμού των ατόμων ηλικίας μεταξύ 15 και 64 ετών.
2010
Λετονία
Ρουμανία
Πολωνία
Σλοβακία
Βουλγαρία
Γερμανία
Ουγγαρία
Σλοβενία
Πορτογαλία
Ελλάδα
Ιταλία
Λιθουανία
Ισπανία
Μάλτα
Εσθονία
Τσεχική
Δημοκρατία
Αυστρία
Κύπρος
Κάτω χώρες
Φινλανδία
Γαλλία
Σουηδία
Λουξεμβούργο
Βέλγιο
Δανία
ΗΒ
Ιρλανδία

2060
68
64,8
64,8
61,8
60,3
59,9
57,8
57,6
57,2
56,7
56,7
56,7
56,4
55,6
55,5
55
50,7
47,6
47,5
47,4
46,6
46,2
45,1
43,8
43,5
42,1
36,7

Σουηδία
Φινλανδία

Εσθονία
Δανία
Κάτω χώρες
Βέλγιο
Βρετανία

Λετονία
Λιθουανία

Γερμανία

Πολωνία

Ιρλανδία

Τσεχική Δημοκρατία
Σλοβακία

Λουξεμβούργο
Πορτογαλία

Ισπανία

Ουγγαρία
Γαλλία

Αυστρία
Σλοβενία

Ρουμανία
Βουλγαρία

Ιταλία
Μάλτα
Ελλάδα

Κύπρος

Η εξάρτηση μετράει το πόσο τα ηλικιωμένα άτομα θα εξαρτώνται από την
νεότερη ηλικιακή ομάδα. Αυτό που είναι
πραγματικά σημαντικό να ληφθεί υπόψη
είναι ότι οι σημερινοί λόγοι εξάρτησης
δεν λαμβάνουν υπόψη - τις πιθανές συνεισφορές από άτομα άνω των 65 ετών,
την αλλαγή δυνατοτήτων μετά τα 65 και
την ενεργό δράση τους στις κοινότητες
στις οποίες συμμετέχουν.
Σε αντίθεση με τις κοινώς αποδεκτές
πεποιθήσεις, οι επιτυχημένες επιχειρηματικές προσπάθειες έχουν αυξηθεί
μαζικά στην Ευρώπη στην ηλικιακή
ομάδα 55-64 ετών σε ορισμένες χώρες,
παρουσιάζοντας ακόμα και υψηλότερο
ποσοστό από εκείνο των επιχειρηματιών
στην ηλικιακή ομάδα 20-34 ετών. Στην
πραγματικότητα, ο ODR δεν αποτελεί
πλέον κατάλληλο δείκτη για τον σχεδιασμό πολιτικών και υπηρεσιών για την
κάλυψη των αναγκών του γηράσκοντος
πληθυσμού. 6

Η Magdalena Pakuła, PhD, ειδικός στη δια βίου μάθηση, Σχολή Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Maria CurieSkłodowska στο Lublin, συμφωνεί με το γεγονός ότι η εξάρτηση δεν είναι μονομερής μέτρηση, αλλά είναι στην πραγματικότητα
πολύπλευρη. Αυτές είναι οι σκέψεις της:
«Τώρα είναι απαραίτητο να αναλάβουμε πολύ εντατική δράση που να στοχεύει στην αύξηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των
προσώπων στην ηλικία προ της συνταξιοδότησης και στην καθυστέρηση της εξόδου τους από την αγορά εργασίας. Οι ορθές πρακτικές
και τα έργα που σχετίζονται με τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων προσαρμογής των εργαζομένων, τη συμβουλευτική
και την προώθηση των ωφελειών από την πρόσληψη εργαζομένων ηλικίας 55+ εξυπηρετούν τον σκοπό αυτό. Θα πρέπει να
προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τη συμμετοχή τέτοιων ατόμων σε διάφορες μορφές διά βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένων, για
παράδειγμα, έργων στο πλαίσιο του προγράμματος Ανθρώπινου Κεφαλαίου που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ. Αναμφισβήτητα,
ο ιδιωτικός τομέας μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Η συνέπεια της αλλαγής στη στάση απέναντι στην απασχόληση
των ηλικιωμένων - που σε κάποιο βαθμό επιβάλλεται από τη δημογραφία και το ιστορικό χαμηλό ποσοστό ανεργίας - πρέπει να είναι
η ένταξη αυτής της ομάδας στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που διαχειρίζονται εταιρείες. Σήμερα απευθύνονται κυρίως
στους νέους.
Η εξέταση της διαδικασίας γήρανσης συσχετίζεται εγγενώς με την εξέταση των δυσκολιών που συνοδεύουν αυτή τη φάση της ζωής.
Ο τερματισμός της σταδιοδρομίας συνήθως σημαίνει επιδείνωση της υλικής κατάστασης ενός ατόμου και μείωση του κοινωνικού
κύρους και, ως εκ τούτου, απώλεια βασικών αξιών που αποτελούν πηγή ικανοποίησης για την ποιότητα της ζωής. Η επαγγελματική
ενασχόληση ικανοποιεί όχι μόνο τις οικονομικές ανάγκες αλλά και σημαντικές ψυχοκοινωνικές ανάγκες. Η αποστράτευση και η απώλεια
του σημερινού ρόλου συνοδεύεται συνήθως από την αίσθηση της αλλοτρίωσης και της μοναξιάς. Ως εκ τούτου, η επαγγελματική
ενεργοποίηση των ηλικιωμένων είναι σημαντική όχι μόνο λόγω των αναγκών της αγοράς εργασίας.»

Η ενεργή και υγιής γήρανση προσφέρει επίσης
μεγάλες ευκαιρίες
Εάν είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε τα συστήματά μας
για την υγεία και την κοινωνική μέριμνα, μπορούμε να
επωφεληθούμε από αυτές.
Η γήρανση με καλή

Σήμερα οι Ευρωπαίοι

άνω των 65 ετών
έχουν δυνατότητα δαπανών ύψους πάνω
από 3.000 δισεκατομμύρια ευρώ.

υγεία μας επιτρέπει

HOTEL

Να ταξιδεύουμε
Να εργαζόμαστε για
περισσότερα χρόνια

Να μαθαίνουμε
καινούργια πράγματα

Να προετοιμάζουμε τα σπίτια μας

για να ζούμε ανεξάρτητα
για πολλά ακόμη χρόνια

Ψηφιοποίηση & γήρανση: Πώς οι νέοι μπορούν να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους
Αυτό που είναι σημαντικό να σημειωθεί είναι ότι η αύξηση σε μια συγκεκριμένη δημογραφική ομάδα δεν σημαίνει ότι οι θέσεις
εργασίας για τους νέους θα εξαφανιστούν, καθώς οι ανάγκες αλλάζουν, οι θέσεις εργασίας εξελίσσονται και οι κοινωνίες εξελίσσονται.
Η ψηφιοποίηση και το διαδίκτυο των πραγμάτων αλληλεπικαλύπτονται με την ιατρική. Νέες θέσεις εργασίας, όπως ο τεχνικός
βιοπληροφορικής και ο τεχνολόγος πυρηνικής ιατρικής, θα αναπτυχθούν ταχέως στο σταυροδρόμι της υγειονομικής περίθαλψης
και της τεχνολογίας. Τα επαγγέλματα που χρειάζονται αλληλοδιείσδυση και ένα συνδυασμό ιατρικών, ψηφιακών και στατιστικών
δεξιοτήτων - όπως οι επιστήμονες δεδομένων και οι τεχνικοί βιοπληροφορικής - θα είναι επίσης σε μεγαλύτερη ζήτηση. Χάρη στην
ταχεία πρόοδο στη γενετική και τη γονιδιωματική, η άνοδος της συνδετικότητας στην υγειονομική περίθαλψη, μαζί με την όλο και
πιο εξατομικευμένη ιατρική, προκαλούν επανάσταση στις συμβατικές θεραπείες. Οι διαγνωστικές και θεραπευτικές αποφάσεις θα
λαμβάνονται όλο και περισσότερο από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με τους γιατρούς να γίνονται «βιο-σύμβουλοι» που παρέχουν
ένα συμπονετικό αυτί και βοηθούν τους ασθενείς με τις ασθένειες τους κατά τρόπο πιο γενικό. Αυτό που αναμένεται είναι η ραγδαία
αύξηση της ζήτησης για μη τεχνικές δεξιότητες και η «ανθρώπινη πινελιά» σε έναν ολοένα και πιο αυτοματοποιημένο ιατρικό κόσμο.
Κάποια στοιχεία υπογραμμίζουν την αναμενόμενη έκρηξη της συνδεδεμένης ιατρικής. Το 2014, η ψηφιακή αγορά υγείας αποτιμάτο
σε €2,7 δισεκατομμύρια. Αν και ο παγκόσμιος αριθμός των «συνδεδεμένων» αντικειμένων εκτιμάται σήμερα ότι είναι περίπου 15
δισεκατομμύρια, προβλέπεται να εκτοξευθεί σε ύψη μεταξύ 50 και 80 δισεκατομμυρίων μέχρι το 2020. Υπάρχουν ήδη περισσότερες
από 100.000 εφαρμογές που βασίζονται στην υγεία.

Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει στην
ανάλυση των συμπτωμάτων των ασθενών, τη διασταύρωση αυτών έναντι των ομάδων άλλων ασθενών και την επιτάχυνση
της διάγνωσης και της συνταγογράφησης κατάλληλων θεραπειών σε εξατομικευμένη βάση. Με την πάροδο του χρόνου,
η εκπαίδευση των γιατρών θα αλλάξει για να επικεντρωθεί όλο και περισσότερο στην εργασία με μηχανές. Όλα αυτά θα
προκαλέσουν τεράστιες αλλαγές στην ιατρική εκπαίδευση και τους τρόπους εργασίας. Η πιθανή αύξηση της εξωνοσοκομειακής
θεραπείας μέσω της τεχνολογικής προόδου θα οδηγήσει σε όλο και πιο κινητή υγειονομική περίθαλψη, με τους ειδικούς
να επισκέπτονται τους ασθενείς στο σπίτι, ενώ η 24ωρη κάλυψη παρέχεται μέσω συνδέσεων βίντεο και δεδομένων σε
πραγματικό χρόνο. Παρόλο που οι γιατροί θα παραμείνουν οι κύριοι φροντιστές, η ζήτηση θα αυξηθεί για ένα νέο είδος
επαγγελματιών, στο σταυροδρόμι της ιατρικής και της πληροφορικής, με ιατρικές δεξιότητες που θα υστερούν σε σύγκριση
με εκείνων ενός πλήρους ιατρού, αλλά θα είναι επαρκείς για εποπτεία, παρακολούθηση και περίθαλψη εξ αποστάσεως.
Και καθώς η τεχνολογία συμβάλλει στη βελτίωση της ανάλυσης δεδομένων και των διαγνώσεων, ο χρόνος και ο χώρος
απελευθερώνονται για τους γιατρούς και όλο το προσωπικό της υγειονομικής περίθαλψης για να βελτιώσουν τις προσωπικές
θεραπείες - προσαρμοσμένες και εξατομικευμένες θεραπείες - υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη ανάγκη για επαφή με τον
άνθρωπο, ακόμη και σε έναν χώρο με αυξανόμενη αυτοματοποίηση.
Δεν πρέπει κανείς να υπαινίσσεται ότι όλες οι εργασίες θα απαιτούν υψηλά επίπεδα δεξιοτήτων. Υπάρχει σημαντική αύξηση
σε επαγγέλματα που δεν χαρακτηρίζονται από επαναλαμβανόμενες διεργασίες όπως οι υπηρεσίες προσωπικής περίθαλψης
που θα αυξηθούν με τη δημογραφική γήρανση. 4

Ηλεκτρονικό μητρώο υγείας
Εάν επαναπροσδιορίσουμε
τα συστήματά μας για την
υγεία και την κοινωνική
μέριμνα,

Ο γενικός ιατρός
παρακολουθεί την
ηλεκτρονική πρόοδο

καινοτόμα νέα
προϊόντα και
υπηρεσίες ΤΠΕ

μπορούν να μας βοηθήσουν

να παρέχουμε καλύτερη

και φθηνότερη
περίθαλψη για
όλους.

Οι κοινωνικές υπηρεσίες

βάζουν σε εφαρμογή τακτικές επισκέψεις
του φροντιστή και του κοινωνικού
λειτουργού

ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΓΉΡΑΝΣΗ: 5
Η Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση Καινοτομίας για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση
(EIP-AHA) ξεκίνησε το 2012
«Περισσότερα χρόνια, καλύτερες ζωές», η Κοινή Προγραμματική Πρωτοβουλία (JPI),
η οποία ενισχύει το συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων που
σχετίζονται με τη δημογραφική αλλαγή
Ορίζοντας 2020, το Πρόγραμμα-Πλαίσιο Έρευνας Και Καινοτομίας της ΕΕ,
ειδικότερα, χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πρόκλησης αριθ. 1 για καινοτόμες λύσεις ΤΠΕ για ενεργό και
υγιή γήρανση
Το πρόγραμμα «Ενεργός και υποβοηθούμενη αυτόνομη διαβίωση»,
όπου τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χρηματοδοτούν έργα για εφαρμοσμένη έρευνα για
προϊόντα, υπηρεσίες και συστήματα καινοτομίας βασισμένα σε ΤΠΕ για την καλή γήρανση.

Αλλά ποιες είναι οι δύο πλευρές του νομίσματος που πρέπει να συνοδεύουν αυτά τα προγράμματα πολιτικής της ΕΕ; - αυτές
είναι μερικές συμβουλές από τον Κωνσταντίνο Μυλωνά, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Adecco στην Ελλάδα.
«Ορισμένα από τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τις εταιρείες είναι τα εξής:
1.

Οι εταιρείες θα πρέπει να προσφέρουν συνεχή μάθηση, επανεκπαίδευση, αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ευκαιρίες
επαγγελματικής εξέλιξης, ώστε οι εργαζόμενοι όλων των ηλικιών να έχουν σύγχρονες δεξιότητες.
Οι διευθυντές πρέπει να αναπτυχθούν και να εξοπλιστούν με δεξιότητες και ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να
διευθύνουν τις ομάδες τους φροντίζοντας να αισθάνονται σιγουριά όταν διευθύνουν ανθρώπους όλων των ηλικιών.
Ευέλικτες πολιτικές εργασίας είναι επίσης απαραίτητες σε αυτό το νέο περιβάλλον.

2.
3.

Οι κυβερνήσεις πρέπει επίσης να πάρουν στα σοβαρά το ζήτημα και να αναλάβουν δράση:
1.

Η επανεκπαίδευση και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο από τις εταιρείες. Είναι κάτι
που και οι κυβερνήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να εξετάσουν νέες μορφές
επαγγελματικής μετάβασης των εργαζομένων και να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα.
Η ευελιξία αποτελεί βασική προτεραιότητα και οι κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι η ανάγκη για ευελιξία
καλύπτεται χωρίς να χρειάζεται να γίνει αυτό σε βάρος της ασφάλειας. Πρέπει να δημιουργηθούν μοντέλα κοινωνικών
παροχών που είναι φορητά, μεταβιβάσιμα και προσαρμοσμένα στα άτομα.»

2.

Η περίθαλψη προσφέρεται κατόπιν αιτήματος 3
Στην οικονομία της περιστασιακής απασχόλησης, οι εργαζόμενοι έχουν περισσότερη ελευθερία
επιλογής. Χωρίς να αντιμετωπίζουν άκαμπτο προγραμματισμό ή πολιτική γραφείων, μπορούν να
επιλέξουν τις δικές τους ώρες και ημέρες ανάπαυσης, να κάνουν διακοπές και να απορρίψουν
εργασίες με τις οποίες δεν αισθάνονται άνετα. Είναι μια ελκυστική εναλλακτική λύση, ειδικά
για τους εργαζόμενους που αντιπαθούν τους στρεσογόνους παράγοντες μιας παραδοσιακής
εργασίας με ωράριο 9-5.
Η εξασφάλιση της ευέλικτης εργασίας είναι ευεργετική με δύο τρόπους - η παροχή φροντίδας
μπορεί να αντιμετωπιστεί με την ευελιξία πολύ αποτελεσματικά, αλλά και οι ηλικιωμένοι
εργαζόμενοι μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν ως μέσο για να παραμείνουν ενεργοί. 3
Το TaskRabbit και άλλες παρόμοιες εφαρμογές δημιουργούν αυτό το μοντέλο, όπου μπορούν
να χρησιμοποιηθούν σύνολα δεξιοτήτων μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων για καθημερινές
δραστηριότητες όπως η φύλαξη παιδιών ή το μαγείρεμα ή χειρωνακτικές εργασίες που
προσφέρουν την αυτονομία στον εργαζόμενο του «τι και πότε» της εργασίας.

Τεχνολογία που αναπτύχθηκε για μια διαφορετική δημογραφική ομάδα
Είναι εύκολο να ξεχνάμε τη σημερινή εποχή τι έχει προσφέρει η τεχνολογία στην καθημερινότητά μας. Τη στιγμή που ο
κόσμος μπορεί να μαίνεται για την επόμενη μεγάλη επανάσταση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η τεχνολογία είχε επίσης
σημαντικό αντίκτυπο στη βελτίωση του τρόπου διαβίωσης και της δυνατότητας για εργασία των μεγαλύτερης ηλικίας
εργαζομένων. 7
ΟΡΙΣΜΈΝΟΙ ΤΟΜΕΊΣ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ:
1.

Όραση και Ακοή: Η παραγωγή προϊόντων που καθυστερούν την οπτικοακουστική ανεπάρκεια αυξάνει τη χρήση της
τεχνολογίας από τους ηλικιωμένους.

2.

Έλεγχος κινητήρα και Μνήμη: Η πραγματοποίηση μικρών προσαρμογών στα εργαλεία, τις συσκευές και τα υλικά
λαμβάνοντας υπόψη τη βραδύτερη κινητικότητα βελτιώνει τη ζωή των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων. Η
βελτίωση της μνήμης της μηχανής διευκολύνει επίσης τους ηλικιωμένους.

3.

Σχέσεις & Γνωστική διεργασία: Ανάπτυξη ουσιαστικών αλληλεπιδράσεων και προσφορά καθοδήγησης από
ηλικιωμένα άτομα σε νέους και αντιστρόφως με τη χρήση της τεχνολογίας.

Πηγή: Navyvision, Kindle για τους ηλικιωμένους.
Στο επόμενο κεφάλαιο, ο Όμιλος Adecco πραγματεύεται ίσως το πιο αμφιλεγόμενο θέμα – Αυτοματισμός και Γήρανση του
Πληθυσμού
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[online] Available at: https://www.smashingmagazine.com/2015/02/designing-digital-technology-for-theelderly/
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Πώς είναι η επένδυση στις υποδομές για τη γήρανση;
Πώς μπορούμε να εκσυγχρονίσουμε τη φροντίδα
των ηλικιωμένων και είναι το εργατικό δυναμικό
προετοιμασμένο γι' αυτό;

Αυτοματισμός & Γήρανση Πληθυσμού
Αξιοποιώντας το σύνολο του εργατικού δυναμικού
Καταλήγοντας με το πιο πολυσυζητημένο κεφάλαιο όσον αφορά στα μεταβαλλόμενα δημογραφικά στοιχεία, η Adecco διερευνά
πώς η ψηφιοποίηση επηρεάζει το μέλλον του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού με τη βοήθεια κάποιων σημαντικών σκέψεων
από τους εμπορικούς μας εταίρους.
Στις 15 μεγάλες οικονομίες, ο μέσος κίνδυνος αυτοματισμού για τους μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενους βρίσκεται γενικά σε
μεσαία έως υψηλά επίπεδα κινδύνου. Αυτό δείχνει ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι σε αυτά τα έθνη εργάζονται σε
θέσεις όπου το 30% ή περισσότερο όλων των καθηκόντων είναι αυτοματοποιημένο κατά μέσο όρο. Στην πραγματικότητα, τα
περισσότερα από τα αναφερθέντα κράτη μας έχουν πληθυσμούς μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων που εργάζονται σε θέσεις
όπου το 50% ή περισσότερο από τα καθήκοντά τους μπορεί να είναι αυτοματοποιημένο, υποδεικνύοντας το πόσο επηρεάζονται οι
μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι από τον αυτοματισμό. Οι αυτοματοποιημένες θέσεις εργασίας αυξάνονται εκεί που επικρατούν
χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης και εκεί όπου οι αγορές είναι λιγότερο ανεπτυγμένες, καθιστώντας την Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη μια σημαντική περιοχή εστίασης. 1
«Η ψηφιοποίηση είναι μια πραγματική πρόκληση και ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη διαχείριση των εταιρειών. Από τη
μια πλευρά, γίνεται όλο και πιο προφανές ότι ο αυτοματισμός των διαδικασιών και η χρήση των νέων τεχνολογιών μπορούν να
κάνουν τις επιχειρήσεις να ξεχωρίζουν μπροστά στους ανταγωνιστές τους. Από την άλλη πλευρά, η ψηφιοποίηση συνεπάγεται την
ανάπτυξη νέων στρατηγικών προσέλκυσης ταλέντων, εργαζομένων που δεν θα έχουν μόνο τις απαραίτητες τεχνικές ικανότητες,
αλλά που η επαγγελματική τους πείρα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί μέσα στους οργανισμούς. Σε μια δυναμική αγορά, οι οργανισμοί
χρειάζονται ικανούς ανθρώπους που είναι σε θέση να εξάγουν αξία από την ψηφιακή υποδομή και τις τεχνολογίες», δηλώνει ο
Καθ. Cristian Marinaş από το Πανεπιστήμιο Οικονομικών Σπουδών του Βουκουρεστίου στη Ρουμανία.
Όπως ανέφερε η πρόσφατη κοινή δημοσίευση των Mercer και Oliver Wyman, Delivering the Workforce for the Future
(Διαμορφώνοντας το εργατικό δυναμικό για το μέλλον), η εξάπλωση του αυτοματισμού θα απαιτήσει τελικά ανθρώπινες
δεξιότητες που θα διαδραματίσουν ακόμη μεγαλύτερο ρόλο σε οργανισμούς που μεταβαίνουν στην ψηφιακή εποχή. Η έκθεση
επισημαίνει ότι αυτό που στο παρελθόν εθεωρείτο «ανώτερης ποιότητας» θα θεωρείται πλέον «πρότυπο»: ένα φαινόμενο που
θα ωθήσει απαραιτήτως τους ανθρώπους-εργαζόμενους από τη χαμηλότερης αξίας εργασία σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.
Για παράδειγμα, οι άνθρωποι που προηγουμένως εργάζονταν ως σερβιτόροι και διεκπεραιωτές πληρωμών θα μπορούσαν να
αναλάβουν θέσεις εξυπηρέτησης πελατών και διαχείρισης εκδηλώσεων. Οι χειριστές των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων
θα μπορούσαν να γίνουν ειδικοί τεχνικοί και επόπτες ρομποτικής.
Ορισμένοι σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να θυμόμαστε προσπαθώντας να δημιουργήσουμε ένα εργατικό δυναμικό με
ηλικιακή διαφοροποίηση:
Προγράμματα διά βίου μάθησης και ανάπτυξης ειδικά για μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενους
Στόχευση στην εξισορρόπηση των συναισθημάτων εστιάζοντας στη διαχείριση αλλαγών
Προγράμματα καθοδήγησης που λαμβάνουν υπόψη τους μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενους
Βελτίωση της παραγωγικότητας με την εξάλειψη των εξωτερικών παραγόντων πίεσης
για τη βελτίωση των επιπέδων στρες των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων
Βιωματική μάθηση σε αντίθεση με τη μάθηση εντός τάξης με σαφή
προσέγγιση προσανατολισμένη στα αποτελέσματα

«Ο αυτοματισμός είναι καλός, εφόσον ξέρεις πώς
να χρησιμοποιήσεις το μηχάνημα.»
Eliyahu Goldratt

Παράρτημα 4: Βαθμοί μέσου κινδύνου από τον αυτοματισμό για μεγαλύτερης ηλικίας
εργαζομένους μετά την ομαλοποίηση
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Μέσος όρος κινδύνου από τον αυτοματισμό για
τους μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενους
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Συνεπώς, οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν
σημαντικά από την επένδυση των
πλεονεκτημάτων της παραγωγικότητας
από τον αυτοματισμό στους ανθρώπουςεργαζόμενους - ιδίως τους μεγαλύτερης
ηλικίας - οι οποίοι είναι όλο και πιο πρόθυμοι
και ικανοί να παραμείνουν ή να επανέλθουν
στους χώρους εργασίας σε όλο τον κόσμο.
Η επένδυση σε μεγαλύτερης ηλικίας
εργαζόμενους
μέσω
προγραμμάτων
σταθερής
επανεκπαίδευσης
και
στρατηγικών
διακράτησης
των
μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων θα
βοηθούσε τους εργαζόμενους αυτούς να
επανεκπαιδευτούν και να ανακατανεμηθούν
στον χώρο εργασίας και θα προσέφερε
στις επιχειρήσεις μια νέα πηγή ζωτικότητας
σε έναν κόσμο όπου το νεαρό εργατικό
δυναμικό συρρικνώνεται. Οι τεχνολογικές
εξελίξεις και ο αυτοματισμός των εργασιών
προσφέρουν στις εταιρείες μια μοναδική
ευκαιρία να εξελίξουν και να αναβαθμίσουν
το μείγμα υπηρεσιών τους.

Ο Καθ. Cristian Marinaş από το Πανεπιστήμιο Οικονομικών Σπουδών του Βουκουρεστίου στη Ρουμανία συμπληρώνει εδώ: «Η
ψηφιοποίηση δεν αναφέρεται μόνο στην τεχνολογία αλλά κυρίως στον μετασχηματισμό που επηρεάζει τους εργαζόμενους και τον
χώρο εργασίας, επειδή αλλάζει τον τρόπο σκέψης τους, παράγει νέα οφέλη σε προσωπικό επίπεδο και τους βοηθά να προετοιμαστούν
για το μέλλον. Στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης, η διοίκηση των εταιρειών πρέπει να σκεφτεί νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Είναι
σαφές ότι η ψηφιοποίηση έχει άμεσες, μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, ειδικά στο επίπεδο των θέσεων εργασίας που περιλαμβάνουν
επαναλαμβανόμενα καθήκοντα και οι αρνητικές επιπτώσεις θα γίνουν αισθητές κυρίως στο επίπεδο του μεγάλης ηλικίας πληθυσμού.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάθε οργανισμός θα πρέπει να αναπτύξει μια στρατηγική μέσω της οποίας θα μπορούσε να ενισχύσει
την αξία τόσο των ικανοτήτων όσο και της επαγγελματικής εμπειρίας, μαζί με τη δέσμευση και την πιστότητα των μεγαλύτερης ηλικίας
εργαζομένων, των οποίων η εργασία επηρεάζεται από την ψηφιοποίηση, μέσω της δημιουργίας προγραμμάτων καθοδήγησης και
επαγγελματικής ανασυγκρότησης.
«Με τις αγορές εργασίας σε όλο τον κόσμο να γηράσκουν τόσο γρήγορα, οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να αξιοποιήσουν
τις μοναδικές ικανότητες των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων ως μέρος αυτής της εξέλιξης», δηλώνει ο Stefano Longo,
Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Adecco στην Ουγγαρία. Προσθέτει ότι είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση
με τη συμβατική άποψη, οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι μπορούν στην πραγματικότητα να είναι ένας αξιόπιστος ανεξάντλητος
θησαυρός εμπειρίας, προσαρμοστικότητας και παραγωγικότητας, δεδομένου του σωστού περιβάλλοντος και των ευκαιριών. Οι
ερευνητές βρήκαν, για παράδειγμα, ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι τείνουν να ξεπεράσουν τους νεότερους εργαζόμενους
σε σημασιολογική μνήμη και σε δεξιότητες γλώσσας και ομιλίας σε κοινό. Οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι διαθέτουν επίσης σημαντικές
ικανότητες που συνεισφέρουν στην οικοδόμηση επιχειρήσεων, την ενοποίηση της γνώσης και τη συνέχεια σε ρευστές περιόδους. Ένα
εργατικό δυναμικό με ηλικιακή διαφοροποίηση μπορεί ακόμη και να μειώσει το κόστος αυξάνοντας την οργανωτική δέσμευση και
μειώνοντας τις αποχωρήσεις εργαζομένων.»
Η Ελεάννα Γαλανάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Οργανωτικής Συμπεριφοράς στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, συνδέει την έρευνά της με τα ευρήματά μας μέχρι στιγμής. «Υπάρχουν δύο κύριες ροές έρευνας στο πλαίσιο
των δημογραφικών προκλήσεων όσον αφορά στην διοίκηση των οργανισμών. Η πρώτη ασχολείται με τη διερεύνηση των γενεών
και τη δυναμική που συνεπάγεται η συνεργασία στη δουλειά εκπροσώπων από τρεις, μπορεί και τέσσερις διαφορετικές γενιές
(μεταπολεμική γενιά, γενιά X, γενιά Y, γενιά Z). Η δεύτερη έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων
πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός εργατικού δυναμικού που «γκριζάρει», καθώς σε ορισμένες χώρες (όπως στην Ελλάδα)
το ποσοστό των εργαζομένων άνω των 50 και 55 αυξάνεται συνεχώς. Ενδεικτικά, σε αυτό αναφέρονται Ειδικά Θέματα σε διάφορα
ακαδημαϊκά περιοδικά (π.χ. Demographic Challenges for Management at EBHRM) και σειρά ειδικών εκδόσεων, (π.χ. Generations at
work) και εξειδικευμένα περιοδικά (π.χ. Work, Aging and Retirement). 3 Κατά τη διάρκεια της έρευνάς μου στο θέμα διαπιστώσαμε
ότι τα συστήματα εργασίας υψηλής απόδοσης είναι αποτελεσματικά για τη βελτίωση των επιδόσεων των εργαζομένων όλων των
ηλικιών, αλλά ότι ορισμένες λειτουργίες τους (π.χ. επιλεκτική στελέχωση) είναι πιο αποτελεσματικές για τη βελτίωση της απόδοσης
των νεότερων εργαζομένων παρά των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων. Σε μια άλλη περίπτωση, καταφέραμε να αναδείξουμε ότι
η εργασία από το σπίτι είναι πολύτιμη για τους μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενους και ότι αποδίδει υψηλότερα ποσοστά καινοτομίας.
Ο ακαδημαϊκός διάλογος για τα δημογραφικά στοιχεία στο εγγύς μέλλον φαίνεται πολύ ελπιδοφόρος και το θέμα δεν θα είναι μόνο
ενδιαφέρον αλλά και με πολύ χρήσιμες προεκτάσεις για εφαρμογή.» 4

Πώς μπορεί η τεχνολογία να βοηθήσει
την Ευρώπη να υποστηρίξει
ένα γηράσκοντα πληθυσμό;
Ο γηράσκων πληθυσμός της Ευρώπης αποτελεί μια μακρόχρονη τάση που ξεκίνησε αρκετές δεκαετίες
πριν, καθώς το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε και τα ποσοστά γεννήσεων άρχισαν να πέφτουν.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

• Βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων
• Βιωσιμότητα των δημοσίων συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης
• Ποιότητα της περίθαλψης
•	Κίνδυνος περιθωριοποίησης/ κοινωνικού αποκλεισμού του
μεγαλύτερης ηλικίας πληθυσμού

ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ
ΑΠΟ ΤΩΡΑ;

510,3 εκατομμύρια συνολικά

Καλύτερος συντονισμός περίθαλψης
σε όλες τις υγειονομικές και κοινωνικές
υπηρεσίες
Εστίαση στην πρόληψη ασθενειών
Υποστήριξη της υγιούς γήρανσης
15-64
ετών

15-64
ετών

Υψηλότερο
μερίδιο:

Ιταλία 22,0
Ελλάδα 21,3
Γερμανία 21,1

65+
ετών

Ενίσχυση των συστημάτων δεδομένων

Χαμηλότερο
μερίδιο:

Χρήση καινοτομίας στην τεχνολογία

Ιρλανδία 13,2%

ΠΑΡΟΧΈΣ:

Κέρδος απόδοσης

30 %

ΣΤΌΧΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΊΑΣ,
ΤΗΣ ΥΠΈΡΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΉΣ
ΥΓΕΊΑΣ Κ.ΛΠ.

ΕΚΤΙΜΉΣΕΙΣ ΈΩΣ ΤΟ 2080:
Ηλικίας 80+ από 5,4% έως 12,7%

ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΉ ΆΣΚΗΣΗ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ

Ηλικίας 65+ 29,1%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ:
Ο αυτοματισμός /
η ψηφιοποίηση διαδικασιών
ρουτίνας θα αποδεσμεύσει
περισσότερο χρόνο ώστε
το ιατρικό προσωπικό
να έχει τη δυνατότητα να
περιθάλψει τον γηράσκοντα
πληθυσμό.

70 %

Υποκατάσταση εργατικού
δυναμικού

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ:
- Βελτίωση αποδοτικότητας και ασφάλειας
- Μείωση χρόνου αναμονής
- Αύξηση παραγωγικότητας
- Υποστηρίζει: Εγγραφή,
		
Έλεγχο εξόδου
		
Εκτέλεση συνταγών
		
Άλλες διοικητικές δραστηριότητες
-	Φορετή συσκευή παρακολούθησης για τη
συλλογή ζωτικής σημασίας σημάτων
- Αυτοματοποιημένη γρήγορη διάγνωση
- Αυτοματοποιημένος έλεγχος εξόδου

Πηγές: Cordis, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, McKinskey, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Σεπτέμβριος 2017

Με την ευκαιρία της έκδοσης αυτής μαθαίνουμε από κάποιους από τους πελάτες μας
τις σκέψεις τους σχετικά με τον Αυτοματισμό & τη Γήρανση του Πληθυσμού για να
δώσουμε μια πιο ολιστική άποψη από διάφορους κλάδους:
Szymon Łuszczewski, HR Head Poland της Polipol&Faurecia
Γενικά, η συζήτηση για τους εργαζόμενους άνω των 55 ετών γίνεται όλο και πιο δημοφιλής λόγω των προκλήσεων της
τρέχουσας αγοράς εργασίας στην Πολωνία. Με βάση τις πρότερες εμπειρίες μου, αυτοί οι εργαζόμενοι απασχολούνταν
τόσο στις άμεσες μονάδες παραγωγής όσο και στις υπηρεσίες υποστήριξης, στις οποίες χωρίς αμφιβολία προσέφεραν
προστιθέμενη αξία και έχαιραν σεβασμού.
Το ζήτημα του αυτοματισμού δεν συνδέεται πάντοτε με την ηλικία των εργαζομένων. Υπήρχαν επίσημα προγράμματα
καθοδήγησης στην εταιρεία, ωστόσο, δεν απευθύνονταν άμεσα στην ηλικία του εργαζόμενου-μέντορα. Αφορούσαν
περισσότερο την ανταλλαγή εμπειριών και ουσιαστικών γνώσεων, που αναπόφευκτα ήταν ο τομέας των ηλικιωμένων.
Οι πιο άμεσα αυτοματοποιημένες (και ευαίσθητες στον αυτοματισμό) είναι οι θέσεις παραγωγής. Η υψηλή τυποποίηση αυτών
των θέσεων και το έλλειμμα/ υψηλό κόστος των υπαλλήλων στην αγορά ώθησαν τις επενδύσεις σε αυτόματα εργαλεία
- ρομπότ ή cobots. Αλλά ακόμα και εδώ, οι πτυχές της εξυπηρέτησης και του γενικά εξειδικευμένου χειρισμού τέτοιων
μηχανημάτων διαπιστώθηκαν συχνά & συχνά επιλύθηκαν υπέρ της ανθρώπινης εργασίας.
Πιστεύω ότι το ενδιαφέρον για τους εργαζόμενους στην ηλικιακή ομάδα 55+ αυξάνεται, κυρίως λόγω των αλλαγών στην
αγορά, της γήρανσης του πληθυσμού και της έλλειψης πόρων. Κατά κανόνα, δεν αντιμετωπίζω κριτήρια που εισάγουν
διακρίσεις όσον αφορά την ηλικία των υποψηφίων, αλλά μερικές φορές υπάρχουν κριτήρια απόδοσης ή ποιότητας που είναι
δύσκολο να τα πληρούν οι ηλικιωμένοι.
Επί του παρόντος απασχολούμε αρκετά καλό ποσοστό εργαζομένων άνω των 50 ετών (έως και 30%). Αυτό συνδέεται
κυρίως με την πολύ υψηλή σταθερότητα της απασχόλησης στον οργανισμό (ήδη υπάρχουν άτομα με προϋπηρεσία 25
ετών) και συγκεκριμένα, όλο και πιο σπάνια προσόντα στην αγορά. Είναι βέβαιο ότι, όπου είναι δυνατόν, προσπαθούμε να
εισαγάγουμε αυτοματισμό, ωστόσο οι θέσεις των εγκαταστατών τελικού προϊόντος εξακολουθούν να αποτελούν το σημείο
ενδιαφέροντός μας στο πλαίσιο της επαγγελματικής γνώσης και εμπειρίας. Στον τομέα αυτό, έχουμε ένα καλά αναπτυγμένο
δίκτυο εσωτερικών εκπαιδευτών, οι οποίοι μπορούν να ονομάζονται μέντορες - είναι συχνά άνθρωποι με πολυετή εμπειρία
και επομένως έχουν τη σωστή ηλικία.
Ελένη Γιαννέλη, People Operations Lead Greece της Hewlett Packard Enterprise
Παρόλο που ως εταιρεία πληροφορικής είναι συναρπαστικό να έχουμε νέους ανθρώπους με φρέσκιες ιδέες στο δυναμικό
μας, στόχος μας είναι να μην παραβλέψουμε τη σημασία της διατήρησης εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας. Γνωρίζοντας
τα δυνατά τους σημεία, προσφέρουν πολύτιμη γνώση μέσω της σημαντικής εμπειρίας που διαθέτουν. Αυτοί οι εργαζόμενοι
κατέχουν βαθιά γνώση του κλάδου, πολύτιμα διαπιστευτήρια και αναγνωρισμένη από τους πελάτες και τους συναδέλφους
τους ειδίκευση, στοιχεία που τους κάνουν αξιόπιστους συνεργάτες, που συμβάλλουν στην επίτευξη των επιχειρησιακών
στόχων και σκοπών του οργανισμού μας. Παρόλο που πολλοί εργοδότες τείνουν να παραπλανιούνται από την αντίληψη
ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι αντιστέκονται στην αλλαγή ή δεν έχουν το σθένος να εκπαιδεύονται και να
αναπτύσσονται, εμείς πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι ένα πλεονέκτημα για τον οργανισμό μας που παρακινεί και εμπνέει τη
δέσμευση και στις νεότερες γενιές.
Η Hewlett Packard Enterprise εκτιμά σημαντικά τη σημασία των προγραμμάτων καθοδήγησης και προσφέρει ένα συνεχώς
εξελισσόμενο δίκτυο μεντόρων. Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους λένε συχνά ότι θέλουν
πιο επίσημη καθοδήγηση για την εξέλιξη της επαγγελματικής τους πορείας και την επίτευξη καινοτομίας. Με αυτό κατά
νου, έχουμε διαμορφώσει ένα πρόγραμμα καθοδήγησης που έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε επίπεδο Επιχειρησιακής
Μονάδας ή Υπηρεσίας. Αυτό επιτρέπει την εξατομικευμένη αντιστοίχιση των καθοδηγητών με τους καθοδηγούμενους στο
πλαίσιο ενός συγκεκριμένου τύπου εργασίας και ομάδας. Επιπλέον, προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε τη δυναμική των
ανθρώπων μας, προσφέρουμε επίσης την επιλογή Αντίστροφης Καθοδήγησης, δημιουργώντας μια σχέση καθοδήγησης,
όπου τόσο οι νεότεροι όσο και οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι μοιράζονται τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και τους
νέους τρόπους εργασίας δημιουργώντας έτσι μια «γέφυρα» που εξαλείφει τόσο τα κενά μεταξύ γενεών, όσο και τα κενά
δεξιοτήτων που μπορεί να υπάρχουν.
Όσον αφορά στις πιο αυτοματοποιημένες εργασίες, η Hewlett Packard Enterprise έχει αυτοματοποιήσει ως επί το πλείστον
τα Τηλεφωνικά Κέντρα, τοποθετώντας τα σε κόμβους που είναι γεωγραφικά και στρατηγικά ευθυγραμμισμένοι με την
αποστολή και τη στρατηγική της εταιρείας.
Στη Hewlett Packard Enterprise, πιστεύουμε ότι η Διαφορετικότητα αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της Καινοτομίας.
Ένα περιβάλλον όπου όλοι αισθάνονται ότι ανήκουν είναι αυτό για το οποίο αγωνιζόμαστε. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι
όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι χαίρουν σεβασμού, ότι συμμετέχουν, ότι τους εκτιμούν και ότι συνδέονται με τους
άλλους καθημερινά, μπορούν να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους - βελτιώνοντας την ποιότητα της καινοτομίας, της
συνεργασίας και της παραγωγικότητας για την επιχείρησή μας. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, οι εργαζόμενοι βλέπουν τα
παρελθόντα στερεότυπα για την ηλικία να καταρρίπτονται και επωφελούνται από όλες τις μοναδικές διαφορές που
φέρνει κάθε άτομο στον χώρο εργασίας.

Paulina Wichłacz-Skibińska, HR Manager Poland της Lisner
Η Lisner βλέπει σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές και σε ανθρώπινους πόρους εν γένει, όχι μόνο σε σχέση με τους μεγαλύτερης ηλικίας
εργαζόμενους αλλά ως αντίδραση στην έλλειψη εργατικού δυναμικού στην Πολωνία. Ως HR τονίζουμε ότι ορισμένες διαδικασίες πρέπει
να εξελιχθούν ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων.
- να μειωθεί η διστακτικότητα των εργοδοτών να απασχολούν και να προσλαμβάνουν άτομα ηλικίας άνω των 55 ετών, με αλλαγές
πολιτικής
- να επιτραπεί στους εργοδότες να ακολουθήσουν μια πιο ελαστική προσέγγιση στις συμβάσεις εργασίας (οι εργοδότες έχουν δεμένα
τα χέρια τους όταν πρόκειται για λήξεις συμβάσεων εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας λόγω προστατευτικής περιόδου που εγγυάται το
εργατικό δίκαιο - η ευελιξία είναι καίριας σημασίας)
Οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι είναι πιο αξιόπιστοι, λιγότερο απαιτητικοί και πιο αφοσιωμένοι στους εργοδότες, πρέπει να δεχτούμε
ότι λόγω δημογραφικών μεταβολών θα πρέπει να απασχολούμε όλο και περισσότερους ανθρώπους άνω των 55 ετών. Γενικά, όσον
αφορά στους εργάτες, η Lisner εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση επί του παρόντος, και εργαζόμενοι αυτής της ηλικιακής ομάδας
συγκαταλέγονται μεταξύ των προσφάτως προσληφθέντων υπαλλήλων μας.
Ανυπομονούμε να αναπτύξουμε ένα καλύτερο πρότυπο όχι μόνο για την καλύτερη ενσωμάτωση των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων
στο εργατικό μας δυναμικό αλλά για την έναρξη προγραμμάτων κατάρτισης για την ανάπτυξή τους που επενδύουν στη δια βίου μάθηση.
Βλάσης Στεφανίδης, Supply Chain HR Manager Athens Plant, Colgate-Palmolive
Καθώς οι εργασίες ρουτίνας γίνονται όλο και πιο αυτοματοποιημένες, φαίνεται να εξαφανίζονται συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Φυσικά,
υπάρχουν πολλές εργασίες υψηλών και χαμηλών δεξιοτήτων που δεν μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν από μηχανές, οι οποίες δεν
θα επηρεαστούν πολύ από τον αυτοματισμό.
Έχοντας αυτό υπόψη, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις διαγενεακές διαφορές και τα ειδικά χαρακτηριστικά που εξακολουθούν
να είναι χρήσιμα και να επικεντρωθούμε στην ενίσχυση τους, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι όλων των ηλικιών να μπορούν να παραμείνουν
απασχολήσιμοι.
Σε αυτό το νέο περιβάλλον, με τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που εμφανίζονται, οι εργαζόμενοι πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση
τους με τις μηχανές. Πρέπει να βεβαιωθούν ότι μπορούν να δουλεύουν με αυτές, χρησιμοποιώντας τις ανθρώπινες δεξιότητές τους,
προκειμένου να στηρίξουν την παραγωγικότητα.
Είναι αλήθεια ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας γενεές διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αυτοματοποιηθούν οι εργασίες τους, καθώς τείνουν
να επιλέγουν περισσότερο εργασίες με επαναλαμβανόμενες διεργασίες σε σχέση με αυτές που αναζητούν οι Millennials. Ωστόσο, όλοι
μπορούν να προετοιμαστούν για τον νέο κόσμο της εργασίας αναπτύσσοντας ανθρώπινες δεξιότητες, οι οποίες είναι μη επαναλαμβανόμενες
και μπορούν να είναι χρήσιμες για διαφορετικά είδη θέσεων εργασίας. Οι εργαζόμενοι των οποίων οι δεξιότητες είναι σχετικές με τις
ανάγκες του προηγούμενου αιώνα θα καταστούν περιττοί. Η επανεκπαίδευση αποτελεί βασικό στοιχείο. Αυτή δεν είναι εύκολη διαδικασία.
Και δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους ανθρώπους να αλλάξουν από τη μία μέρα στην άλλη. Όμως, καθώς η σταδιοδρομία τους
εξελίσσεται, πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις για το πώς μπορούν να αναπτύσσονται συνεχώς και να μαθαίνουν νέες δεξιότητες.
Ως εταιρείες, βεβαίως, έχουμε την υποχρέωση να στηρίξουμε τους υπαλλήλους μας κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας προσφέροντας
ευκαιρίες κατάρτισης και ανάπτυξης που αυξάνουν το επίπεδο δεξιοτήτων του εργατικού μας δυναμικού. Πρέπει να θυμόμαστε ότι
το να έχουμε εργατικό δυναμικό με απαρχαιωμένες δεξιότητες είναι και δικό μας πρόβλημα, όχι μόνο δικό τους. Η λύση δεν είναι να
αντικαταστήσουμε το σύνολο του εργατικού μας δυναμικού με νεότερους εργαζόμενους που έχουν τις ικανότητες που χρειαζόμαστε
κάθε φορά - αυτό δεν είναι δυνατόν να συμβεί ακόμα κι αν το θέλουμε - αλλά να προετοιμάσουμε το υφιστάμενο εργατικό δυναμικό μας
και να τους βοηθήσουμε να αναπτύξουν τις δεξιότητες που θα έχουμε ανάγκη αύριο ως εταιρεία. Πρέπει να εξελιχθούμε μαζί.
Η προσέγγιση των ιαπωνικών επιχειρήσεων είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Χρησιμοποιούν τον αυτοματισμό για να βοηθήσουν τους
μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενους να παραμείνουν παραγωγικοί και να συνεχίσουν να συμβάλλουν στην οικονομία για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα, δεδομένης της σημαντικής πτώσης των γεννήσεων από την οποία υποφέρουν. Έχουν κατανοήσει ότι η επίλυση του προβλήματος
της γήρανσης του πληθυσμού τους δεν πρόκειται να συμβεί εν μιά νυκτί. Αυτό που μπορούν να κάνουν όμως είναι να επωφεληθούν από
την τεχνολογία για να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την οικονομία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Διαφορετικά, η οικονομία τους δεν θα ήταν βιώσιμη. Πιστεύουμε πραγματικά ότι η αγορά μας είναι πολύ διαφορετική από αυτήν;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ο Όμιλος Adecco συνοψίζει την προσέγγισή του σε 4 τομείς αντιμετώπισης όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο 1:
•
•
•
•

Στελέχωση & Απασχόληση - Ευελιξία με έμφαση στη βελτίωση της απασχολησιμότητας
Εκπαίδευση & απόκτηση δεξιοτήτων – Δια-θεσμική δια βίου μάθηση
Οικονομική αυτονομία: Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων σε μια μεγαλύτερης ηλικίας
καταναλωτική αγορά
Πολιτική κοινωνικής πρόνοιας - Προηγμένα συστήματα κοινωνικής προστασίας και επιδοτούμενη παροχή περίθαλψης

Σας προσκαλούμε να επικοινωνήσετε με τα τοπικά γραφεία της Adecco και τους Πανεπιστημιακούς συνεργάτες μας για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη!
Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι το τέλος της μελέτης αυτής, ο πολύτιμος χρόνος σας ως αναγνώστες είναι η καλύτερη
δυνατή ανταμοιβή μας.
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Ειδικές ευχαριστίες
Ακαδημαϊκοί συνεργάτες
Καθ. Ελεάννα Γαλανάκη
Η Ελεάννα Γαλανάκη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Οργανωτικής Συμπεριφοράς στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έχει μεγάλη εμπειρία διδασκαλίας, κυρίως στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, την Επιχειρηματικότητα και την Οργανωσιακή Συμπεριφορά, σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο αλλά και επίπεδο επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
Τα σημερινά ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την εξωτερική ανάθεση, τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης, την οργανωτική
νοοτροπία και την ηγεσία. Τον τελευταίο καιρό ασχολείται επίσης με την έρευνα σχετικά με τις μακροοικονομικές τάσεις στον τομέα της διαχείρισης
των ανθρωπίνων πόρων, όπως η κρίση και οι δημογραφικές προκλήσεις. Επιστημονικές εργασίες της έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά
περιοδικά του επιστημονικού της πεδίου όπως International Journal of Human Resource Management - Career Development International - New
Technology, Work and Employment - International Journal of Manpower - Personnel Review - Leadership and Organization Development
Journal - Transformations in Business & Economics, κ.α. Για τις ακαδημαϊκές της επιδόσεις έχει λάβει διάφορα βραβεία και διακρίσεις. Είναι μέλος
του editorial board του επιστημονικού περιοδικού International Journal of Human Resource Management και του Editorial Advisory Board του
επιστημονικού περιοδικού Employee Relations. Είναι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του European Academy of Management,
όπου εκπροσωπεί την Ελλάδα (2015-2019). Είναι υπεύθυνη της έκδοσης ενός ειδικού τεύχους σχετικά με τις δημογραφικές προκλήσεις για τη
διοίκηση στο επιστημονικό περιοδικό HRM (αναμένεται να δημοσιευθεί το 2019).
Συνδεδεμένο πανεπιστήμιο
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) ιδρύθηκε το 1920 και ονομαζόταν Εμπορική Ακαδημία Αθηνών. Το 1926 μετονομάστηκε σε Ανωτάτη
Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, όνομα που διατηρήθηκε μέχρι το 1989, που έλαβε το σημερινό του όνομα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών. Είναι το παλαιότερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα στο πεδίο των Οικονομικών Επιστημών, με τις ρίζες του να φτάνουν μέχρι την ίδρυση
της Εμπορικής Ακαδημίας Αθηνών. Το 1984, η σχολή χωρίστηκε σε τρία τμήματα, το Τμήμα Οικονομικών, το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και
το Τμήμα Στατιστικής και Επιχειρηματικής Πληροφορικής. Το πανεπιστήμιο αναπτύχθηκε ακόμη περισσότερο και σήμερα περιλαμβάνει 3 Σχολές
(οικονομικών, διοίκησης επιχειρήσεων και πληροφορικής) και οκτώ ακαδημαϊκά τμήματα, προσφέροντας οκτώ προπτυχιακά, 28 μεταπτυχιακά και
ισάριθμα διδακτορικά προγράμματα.
Το ΟΠΑ ξεκίνησε το πρώτο Master στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα το 2003. Πρόκειται για πρόγραμμα αναγνωρισμένο
από διάφορους οργανισμούς (π.χ. SHRM-Society of Human Resources Management, EFQM και Eduniversal) και κατατάσσεται μεταξύ των
15 κορυφαίων Masters στο HRM στη Δυτική Ευρώπη από τη στιγμή που συμμετείχε για πρώτη φορά στην αξιολόγηση αυτή το 2012. Σήμερα
αριθμεί περισσότερους από 800 αποφοίτους, οι περισσότεροι από τους οποίους απασχολούνται σε θέσεις HRM του ιδιωτικού και δημόσιου
τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Καθηγητής Krzysztof Martyniak
Κοινωνιολόγος, απόφοιτος της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Gdansk και διδακτορικών σπουδών στο πανεπιστήμιο
της Βαρσοβίας. Μέλος της ομάδας του Θεωρητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Αλλαγής και του Κέντρου Έρευνας Αλληλεγγύης και Κοινωνικών
Κινημάτων στο Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας. Ειδικεύεται στην κοινωνική ανάλυση, την αξιολόγηση, την έρευνα
δημόσιας πολιτικής και την αστική κοινωνιολογία. Συμμετέχει και συγγράφει από κοινού σε πολλά έγκριτα projects έρευνας. Λέκτορας, εκπαιδευτής,
σχολιαστής κοινωνικών φαινομένων σε εθνικά και τοπικά ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των TVP1, TVP2, TVP Info, TVP Warszawa, PR 4). Ειδικός
και σύμβουλος κοινωνικής συμβουλευτικής και δημιουργίας στρατηγικών κειμένων σε μονάδες της τοπικής κυβέρνησης (στρατηγικές επίλυσης
κοινωνικών προβλημάτων, προγράμματα ανάπτυξης αναδόχων οικογενειών, πρόληψης ενδοοικογενειακής βίας και στήριξης στην οικογένεια).
Μεταξύ άλλων, έχει εργαστεί στο Περιφερειακό Κέντρο ESF στη Βαρσοβία και στο Γραφείο του Βοϊβοδάτου της Μασοβίας. Ήταν υπαίθριος
εργαζόμενος, είχε μια κοινοτική λέσχη στην περιοχή Πράγα της Βαρσοβίας. Απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος «Μαθήματα για λέκτορες
και ακτιβιστές- Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ελευθερία» του Ιδρύματος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ελσίνκι. Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ιδρύματος για την Ανάπτυξη της Καινοτομίας της Μασοβίας και του Ιδρύματος Καινοτομίας και Ανάπτυξης. Από το 2014 είναι
ιδιοκτήτης της εταιρείας EGO DIRECTION.
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Συνδεδεμένο πανεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας (Uniwersytet Warszawski)
Το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας (Πολωνικά: Uniwersytet Warszawski, Λατινικά:
Universitas Varsoviensis), ιδρύθηκε το 1816 και είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο
της Πολωνίας. Έχει περισσότερα από 6.000 άτομα προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων
3.100 ακαδημαϊκών. Παρέχει προπτυχιακές σπουδές για 53.000 φοιτητές (συν τους
9.200 μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες). Το Πανεπιστήμιο προσφέρει 37 διαφορετικά πεδία σπουδών, 18 σχολές και πάνω από 100
ειδικότητες στις Ανθρωπιστικές , τις τεχνικές και τις Φυσικές επιστήμες.
Σήμερα, το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας αποτελείται από 126 κτίρια και εκπαιδευτικά συγκροτήματα με πάνω από 18 σχολές: βιολογία, χημεία,
δημοσιογραφία και πολιτικές επιστήμες, φιλοσοφία και κοινωνιολογία, φυσική, γεωγραφία και περιφερειακές σπουδές, γεωλογία, ιστορία,
εφαρμοσμένη γλωσσολογία και σλαβική φιλολογία, φιλολογία, πολωνική γλώσσα, νομικά και δημόσια διοίκηση, ψυχολογία, εφαρμοσμένες
κοινωνικές επιστήμες, management και μαθηματικά, πληροφορική και μηχανική.
Το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας είναι ένα από τα κορυφαία πολωνικά πανεπιστήμια. Το περιοδικό Perspektywy το αναγόρευσε καλύτερο πολωνικό
πανεπιστήμιο το 2010, 2011, 2014 και 2016. Στη λίστα των 100 καλύτερων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων στη διαδικτυακή πανεπιστημιακή
κατάταξη, το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας κατέλαβε την 61η θέση. Η Παγκόσμια Κατάταξη Πανεπιστημίων QS το αναγόρευσε ως τον καλύτερο
θεσμό ανώτερης εκπαίδευσης μεταξύ των 400 κορυφαίων στον κόσμο.
Καθ. Magdalena Pakuła
Magdalena Pakuła, PhD, ειδικός διά βίου μάθησης, Τμήμα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Maria Curie-Skłodowska στο Lublin
Συνδεδεμένο πανεπιστήμιο
Το Πανεπιστήμιο Maria Curie-Skłodowska ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1944 ως κρατικό ίδρυμα
με τον καθ. Henryk Raabe ως τον πρώτο του πρύτανη. Αρχικά περιελάμβανε τέσσερις σχολές:
Ιατρική, Φυσικών Επιστημών, Γεωργική και Κτηνιατρική. Σήμερα, το πανεπιστήμιο αποτελείται από 11
σχολές που προσφέρουν 39 προγράμματα και πάνω από 120 ειδικότητες. Προσφέρει επίσης πάνω
από 80 προγράμματα μεταπτυχιακής και ευρύτερης εκπαίδευσης.
Από το 2011, 220.000 φοιτητές έχουν αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο και σχεδόν 20.000 είναι
σήμερα εγγεγραμμένοι σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών πλήρους φοίτησης
και εξωτερικά. Υπάρχουν επίσης 900 υποψήφιοι διδάκτορες.
Δρ. Cristian Marinaş
Ο Δρ. Cristian Marinaş είναι καθηγητής της σχολής Management και από το 2004 συντονίζει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διαχείρισης
Ανθρωπίνων Πόρων (MASTERMRU) του Πανεπιστημίου Οικονομικών Σπουδών του Βουκουρεστίου. Ο Cristian Marinaş είναι επίσης διευθυντής
των μεταπτυχιακών σπουδών: Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Ανάπτυξης Καριέρας και Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης Ανθρωπίνων Πόρων.
Η επαγγελματική του εμπειρία στους ανθρώπινους πόρους συνδυάζει τόσο τη διδακτική όσο και την πρακτική δουλειά, ως συμβούλου και
εκπαιδευτή πολλών οργανισμών. Ο Cristian Marinaş, έχει πιστοποιηθεί στη χρήση των εργαλείων HOGAN (HPI, MVPI & HDS) και Human
Synergistics (LSI1, LSI2, GSI & OCI). Έχει διατελέσει μέλος ή συντονιστής διαφόρων επιστημονικών ή/και ευρωπαϊκών projects έρευνας. Η
συμβουλευτική στο πεδίο ευρωπαϊκής χρηματοδότησης είναι άλλο ένα πεδίο εξειδίκευσης του Cristian Marinaş. Το πιο σημαντικό έργο που
συντόνισε ήταν το project Πρακτικής στον τομέα των Ανθρώπινων Πόρων - PREUS, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο, ένα έργο που ορίστηκε στο πλαίσιο των project ορθών πρακτικών στον τομέα των Ανθρωπίνων Πόρων, ως το project καλύτερης
πρακτικής στον τομέα Ανθρωπίνων Πόρων. Έχει συντονίσει επίσης ένα άλλο σημαντικό project σχεδιασμού και ανάλυσης θέσεων εργασίας
Ανθρωπίνων Πόρων στο Πανεπιστήμιο Οικονομικών Σπουδών του Βουκουρεστίου - FP ASE. Ο Cristian Marinaş έχει εκδώσει 16 βιβλία και πάνω
από 55 εξειδικευμένα άρθρα.
Συνδεδεμένο πανεπιστήμιο
Το Πανεπιστήμιο Οικονομικών Σπουδών του Βουκουρεστίου (Ρουμανικά: Academia de Studii Economice
din București, συντομογραφημένο ASE) είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.
Ιδρύθηκε το 1913 και τώρα είναι ο ηγέτης των ρουμανικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στον τομέα
των Οικονομικών Επιστημών και της Δημόσιας Διοίκησης. Το Πανεπιστήμιο Οικονομικών Σπουδών του
Βουκουρεστίου χαρακτηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας της Ρουμανίας ως πανεπιστήμιο εντατικής
έρευνας, με 23 ερευνητικά κέντρα αναγνωρισμένα και εγκεκριμένα από το Εθνικό Συμβούλιο Επιστημονικής
Έρευνας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Οικονομικών Σπουδών του Βουκουρεστίου έχει πάνω
από 22.000 φοιτητές (στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά επίπεδα) σε δώδεκα σχολές που οργανώνουν
προγράμματα σπουδών και επιστημονική έρευνα στους τομείς των Οικονομικών Επιστημών, των Διοικητικών
Επιστημών, της Κοινωνιολογίας και των Ανθρωπιστικών Επιστημών. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να
παρακολουθήσουν πλήρη ακαδημαϊκή πορεία παρακολουθώντας προγράμματα σπουδών στα ρουμανικά, τα αγγλικά, τα γαλλικά ή τα γερμανικά,
ως εξής: 24 προπτυχιακά προγράμματα, περισσότερα από 80 μεταπτυχιακά προγράμματα, Διδακτορικές σπουδές σε 10 τομείς και πάνω από
145 μεταπτυχιακά προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Επιπλέον, το ΠΟΣΒ οργανώνει προπαρασκευαστικό έτος ρουμανικής γλώσσας για
αλλοδαπούς πολίτες, προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης, προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτικών, μεταπτυχιακά προγράμματα, καθώς και
προγράμματα σπουδών MBA και EMBA. Σε περιφερειακό επίπεδο, το ΠΟΣΒ αναλαμβάνει τον πολύπλοκο ρόλο της περιφερειακής κοιτίδας της
Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην εκπαίδευση και την προηγμένη επιστημονική έρευνα. Σε διεθνές επίπεδο, το ΠΟΣΒ κατατάσσεται
στην 151-200η θέση στην κορυφαία κατάταξη της Σανγκάης του 2017 στον τομέα των Οικονομικών - η καλύτερη θέση που κατέχει ρουμανικό
πανεπιστήμιο στην Παγκόσμια Κατάταξη Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της Σαγκάης για το 2017. Επιπλέον, το ΠΟΣΒ είναι το ρουμανικό πανεπιστήμιο
με την καλύτερη φήμη εργοδότη , σύμφωνα με την Παγκόσμια Κατάταξη Πανεπιστημίων QS για το2018, η οποία επιβεβαιώνεται από τις έρευνες
αποφοίτων του ίδιου του ΠΟΣΒ, σύμφωνα με τις οποίες το 81,35% των αποφοίτων βρίσκουν απασχόληση μέσα σε 3 μήνες από το τέλος των
σπουδών τους.
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Ο Δρ. Robert Kaše
Ο Δρ. Robert Kase είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Management στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Λιουμπλιάνα, Τμήμα
Διοίκησης και Οργάνωσης, όπου διδάσκει διάφορα μαθήματα στο προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, ΜΒΑ και Διδακτορικό επίπεδο. Τα σημερινά ερευνητικά
του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα κοινωνικά δίκτυα (σχέσεις στην εργασία ), στρατηγική και διεθνή Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, σταδιοδρομίες
και ομαδική εργασία / ανάδυση. Η διδακτορική του διατριβή ήταν μεταξύ των διακεκριμένων δημοσιεύσεων της EDAMBA και κέρδισε το βραβείο
Εξέχουσας Διδακτορικής Έρευνας Emerald / EFMDh στην κατηγορία Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων. Η εργασία του έχει δημοσιευθεί σε περιοδικά
όπως το Organization Science, the Human Resource Management, the International Journal of Human Resource Management. Υπήρξε
Συνεργάτης Συντάκτης του Human Resource Management (Wiley) και των συμβουλευτικών / συντακτικών συμβουλίων της Εφημερίδας Organizational Effectiveness: People and Performance (Emerald), Human Resource Management Review (Elsevier) και Economic & Business Review.
Συμμετέχει συχνά στην οργάνωση ακαδημαϊκών διασκέψεων, εργαστηρίων και τμημάτων. Υποστηρίζοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ έρευνας και
πρακτικής, είναι ενεργό μέλος της Σλοβενικής Ένωσης Ανθρώπινων Πόρων, τακτικός ομιλητής σε επαγγελματικά συνέδρια, λέκτορας σε εκπαιδεύσεις
στελεχών και εργασίες σε εφαρμοσμένα projects όταν του επιτρέπεται χρονικά, όπου διαδίδει γνώσεις και μαθαίνει από ενδιαφέρουσες οργανώσεις
και ταλέντα.
Συνδεδεμένο πανεπιστήμιο
Το Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα (στα σλοβενικά Univerza v Λιουμπλιάνα, στα λατινικά Universitas Labacensis) στη Λιουμπλιάνα (Ljubljana) είναι το παλαιότερο, μεγαλύτερο και διεθνώς
αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο στη Σλοβενία. Βρίσκεται ανάμεσα στα κορυφαία 500 ή το
κορυφαίο τρία τοις εκατό των πανεπιστημίων του κόσμου στην κατάταξη της Σαγκάης. Με
πάνω από 63.000 εγγεγραμμένους φοιτητές και διδακτορικούς, είναι ένα από τα μεγαλύτερα
πανεπιστήμια της Ευρώπης.
Το Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα ιδρύθηκε το 1919 στο κέντρο της Λιουμπλιάνα. Από τον 17ο
αιώνα υπήρχαν ανθρωπιστικές και θεολογικές ακαδημίες στη Λιουμπλιάνα και το 1810 υπό γαλλική κυριαρχία ιδρύθηκε το πρώτο πανεπιστήμιο, το
οποίο είχε σύντομη ζωή. Σήμερα απασχολεί περίπου 3.500 καθηγητές και επιστημονικούς βοηθούς, καθώς και περίπου 900 τεχνικούς και διοικητικούς
υπαλλήλους. Μέχρι την ίδρυση των πανεπιστημίων στο Maribor (Πανπιστήμιο του Maribor) (1978) και στο Koper (Πανεπιστήμιο της Primorska)
(2001), παρέμεινε για σχεδόν 50 χρόνια το μοναδικό πανεπιστήμιο της Σλοβενίας. Ο ρόλος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου ασκείται από τη
Σλοβενική Εθνική και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη.
Συνεργαζόμενα πανεπιστήμια
Adam Mickiewicz University στο Poznań (UAM)
Το πανεπιστήμιο άνοιξε τελετουργικά στις 7 Μαΐου 1919 (400 χρόνια από την ίδρυση της Ακαδημίας Lubrański
του Poznań). Για τα πρώτα 20 χρόνια εκπαίδευε φοιτητές στο δίκαιο, την οικονομία, την ιατρική, τις ανθρωπιστικές
επιστήμες, τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες, τη γεωργία και τη δασοκομία. Το 1920 ο γνωστός κοινωνιολόγος
Florian Znaniecki ίδρυσε το πρώτο πολωνικό τμήμα κοινωνιολογίας στο πανεπιστήμιο, ένα από τα πρώτα τέτοια
τμήματα στην Ευρώπη. Την ίδια περίοδο της ιστορίας του πανεπιστημίου, ο βοτανολόγος Józef Paczoski ίδρυσε
το πρώτο ινστιτούτο φυτοκοινωνιολογίας παγκοσμίως. Το πανεπιστήμιο κατατάχθηκε πρόσφατα ως ένα από τα
τρία καλύτερα πανεπιστήμια στη χώρα.
Academia de Studii Economice din București (ASE)
Το Πανεπιστήμιο Οικονομικών Σπουδών του Βουκουρεστίου (Ρουμανικά: Academia de Studii Economice din București, συντομογραφημένο ASE)
είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Ιδρύθηκε το 1913 και τώρα είναι ο ηγέτης των ρουμανικών ιδρυμάτων ανώτατης
εκπαίδευσης στον τομέα των Οικονομικών Επιστημών και της Δημόσιας Διοίκησης. Το Πανεπιστήμιο Οικονομικών Σπουδών του Βουκουρεστίου
χαρακτηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας της Ρουμανίας ως πανεπιστήμιο εντατικής έρευνας, με 23 ερευνητικά κέντρα αναγνωρισμένα και
εγκεκριμένα από το Εθνικό Συμβούλιο Επιστημονικής Έρευνας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Οικονομικών Σπουδών του Βουκουρεστίου
έχει πάνω από 22.000 φοιτητές (στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά επίπεδα) σε δώδεκα σχολές που οργανώνουν προγράμματα σπουδών και
επιστημονική έρευνα στους τομείς των Οικονομικών Επιστημών, των Διοικητικών Επιστημών, της Κοινωνιολογίας και των Ανθρωπιστικών Επιστημών.
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πλήρη ακαδημαϊκή πορεία παρακολουθώντας προγράμματα σπουδών στα ρουμανικά,
τα αγγλικά, τα γαλλικά ή τα γερμανικά, ως εξής: 24 προπτυχιακά προγράμματα, περισσότερα από 80 μεταπτυχιακά προγράμματα, Διδακτορικές
σπουδές σε 10 τομείς και πάνω από 145 μεταπτυχιακά προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Επιπλέον, το ΠΟΣΒ οργανώνει προπαρασκευαστικό
έτος ρουμανικής γλώσσας για αλλοδαπούς πολίτες, προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης, προγράμματα
κατάρτισης εκπαιδευτικών, μεταπτυχιακά προγράμματα, καθώς και προγράμματα σπουδών MBA και EMBA.
Σε περιφερειακό επίπεδο, το ΠΟΣΒ αναλαμβάνει τον πολύπλοκο ρόλο της περιφερειακής κοιτίδας της Κεντρικής
και Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην εκπαίδευση και την προηγμένη επιστημονική έρευνα. Σε διεθνές επίπεδο, το
ΠΟΣΒ κατατάσσεται στην 151-200η θέση στην κορυφαία κατάταξη της Σανγκάης του 2017 στον τομέα των
Οικονομικών - η καλύτερη θέση που κατέχει ρουμανικό πανεπιστήμιο στην Παγκόσμια Κατάταξη Ακαδημαϊκών
Ιδρυμάτων της Σαγκάης για το 2017. Επιπλέον, το ΠΟΣΒ είναι το ρουμανικό πανεπιστήμιο με την καλύτερη
φήμη εργοδότη , σύμφωνα με την Παγκόσμια Κατάταξη Πανεπιστημίων QS για το2018, η οποία επιβεβαιώνεται
από τις έρευνες αποφοίτων του ίδιου του ΠΟΣΒ, σύμφωνα με τις οποίες το 81,35% των αποφοίτων βρίσκουν
απασχόληση μέσα σε 3 μήνες από το τέλος των σπουδών τους.
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Εμπορικοί συνεργάτες
Βλάσης Στεφανίδης, Supply Chain HR Manager Athens Plant, Colgate-Palmolive
Η Colgate-Palmolive είναι μια κορυφαία διεθνής εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων, που εστιάζει
αυστηρά στην Οδοντιατρική φροντίδα, την προσωπική φροντίδα, την οικιακή φροντίδα και τη φροντίδα
κατοικίδιων ζώων. Η Colgate πωλεί τα προϊόντα της σε περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές σε
όλο τον κόσμο με τα διεθνώς αναγνωρισμένα εμπορικά σήματα Colgate, Palmolive, Speed Stick, Lady
Speed Stick, Softsoap, Irish Spring, Protex, Sorriso, Kolynos, elmex, Tom’s of Maine, Sanex, Ajax, Axion,
Fabuloso, Soupline και Suavitel, καθώς επίσης και Hill’s Science Diet, Hill’s Prescription Diet και Hill’s Ideal
Balance.

Ελένη Γιαννέλη, People Operations Lead Greece
Η εταιρεία Hewlett Packard Enterprise (κοινώς αναφερόμενη ως HPE) είναι μια αμερικανική πολυεθνική
εταιρεία τεχνολογίας πληροφοριών που εδρεύει στο Palo Alto της Καλιφόρνια και ιδρύθηκε την
1η Νοεμβρίου 2015 ως μέρος του διαχωρισμού της εταιρείας Hewlett-Packard. Η HPE είναι ένας
οργανισμός επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με δύο τμήματα: Την Enterprise Group, η οποία ασχολείται
με διακομιστές, αποθήκευση, δικτύωση, παροχή συμβουλών και υποστήριξης και την Financial Services.
Μια από τις παλαιότερες εταιρείες πληροφορικής στον κόσμο, η Hewlett-Packard (HP) ιδρύθηκε το 1939
από τους πτυχιούχους Μηχανικούς του Πανεπιστημίου του Stanford William R. Hewlett και David Packard.
Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στο Palo Alto της Καλιφόρνια.

Szymon Łuszczewski, Διευθυντής HR Πολωνίας
Ως παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία αυτοκινήτων, η Faurecia παρέχει καινοτόμες λύσεις στις
προκλήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας στις τρεις στρατηγικές της επιχειρήσεις: Faurecia Seating, Faurecia
Interiors and Faurecia Clean Mobility. Τέσσερις μεγατάσεις επιταχύνουν την αλλαγή σε ολόκληρη την
αυτοκινητοβιομηχανία: Συνδεσιμότητα, αυτόνομη οδήγηση, κοινή χρήση και ηλεκτροκίνηση.
Από τα οχήματα με ενεργειακή απόδοση και μηδενικές εκπομπές έως τα συνδεδεμένα πιλοτήρια και τα
πιλοτήρια πρόβλεψης, η Faurecia δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για όλους τους ενδιαφερόμενους
παρέχοντας λύσεις για βιώσιμη κινητικότητα και έξυπνη ζωή εν κινήσει, σε όλο τον πλανήτη.

Paulina Wichłacz-Skibińska, Διευθύντρια HR Πολωνίας
Η Lisner Sp. z o.o. ιδρύθηκε το 1991. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής βρίσκονται στο Poznan και ειδικεύονται
στην επεξεργασία ψαριών, κυρίως ρέγγας. Η εταιρεία είναι μέλος του ομίλου Homann. Παρόλο που η
Lisner έχει μόνο μια σύντομη εταιρική ιστορία, έχει γίνει γρήγορα ηγέτης της αγοράς στην πατρίδα της και
πωλεί σε όλες τις περιοχές της Πολωνίας μέχρι τον 21ο αιώνα.
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ΠΕΡΙΟΧΉ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΣ
ΕΥΡΏΠΗΣ ΜΈΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΉΣ
ΚΑΙ ΒΌΡΕΙΑΣ ΑΦΡΙΚΉΣ

&

Τι είναι η Περιοχή Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης,
Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής
από γεωγραφικής άποψης;
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΚΡΟΑΤΙΑ
ΤΣΕΧΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΜΑΡΟΚΟ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΚΑΤΑΡ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΣΕΡΒΙΑ
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΤΥΝΗΣΙΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΗΑΕ

Βασικά στοιχεία
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ

155

ΥΠΟΨΉΦΙΟΙ ΣΕ ΒΆΣΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

4.200.200

ΠΡΟΣΩΡΙΝΆ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΒΆΣΗ

57.000
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ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΙ

ΠΕΛΆΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΎΝΤΑΙ
ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΒΆΣΗ

1.380

4.500
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