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4η Βιομηχανική Επανάσταση
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
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 τριμηνιαία έκδοση για την εργασία, την εκπαίδευση και την οικονομία
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Σημείωμα συντάκτη
Αγαπητοί αναγνώστες,
Με χαρά σας παρουσιάζουμε την τριμηνιαία μας έκθεση, η οποία επικεντρώνεται στην Κεντρική
και Ανατολική Ευρώπη, και την οποία τώρα μπορείτε να περιμένετε για να ενημερώνεστε 3 με 4
φορές τον χρόνο! Με αυτή, προσπαθούμε να απομυθοποιήσουμε ορισμένες αντιλήψεις και να
απαντήσουμε με έγκυρα στοιχεία και αναλύσεις σε σημαντικά ερωτήματα αναφορικά με την
εργασία, την εκπαίδευση και την οικονομία.
Θέλοντας να δώσουμε ένα όνομα σε αυτή την έκδοση, προσπαθήσαμε να βρούμε κάτι που θα
παρέπεμπε στη συγγραφή με βάση τη δημιουργικότητα και με κινητήριο μοχλό την ανάλυση,
εκφράζοντας επίσης το επιχειρηματικό πνεύμα και διερευνώντας την αναζήτηση της επιτυχίας. Αν
και το Inovantage κατά βάση αφορά ζητήματα εργασίας, εκπαίδευσης και οικονομίας, δεν θα
θέλαμε η έκδοσή μας να περιοριστεί σε αυτά. Αν στο μέλλον προκύψει η ανάγκη για κάλυψη
θεμάτων πέραν του εν λόγω πεδίου, είμαστε παραπάνω από ανοικτοί σε αυτό, καθώς ο κόσμος
της εργασίας, όπως γνωρίζουμε, εξελίσσεται συνεχώς.
Έτσι, διαλέξαμε τις δύο βασικές πηγές έμπνευσής μας: Την Καινοτομία (Innovation) και το
Πλεονέκτημα (Advantage) που καθοδηγούν την επιτυχία.
Ελπίζουμε να απολαύσετε την τριμηνιαία έκδοση τόσο όσο εμείς απολαύσαμε τη δημιουργία της.

Manlio Ciralli

Σε μια περίοδο που συζητάται έντονα το θέμα του μέλλοντος της εργασίας, επιλέξαμε να αναλύσουμε πώς οι δεξιότητες διαμορφώνουν το
μέλλον της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης σε καιρούς αβεβαιότητας. Την ώρα που όλοι συζητούν για τον αυτοματισμό και τις βελτιωτικές
επεμβάσεις στον άνθρωπο, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένες σκληρές αλήθειες σχετικά με αυτές τις ανακατατάξεις. Ο αυτοματισμός πρέπει
να σταματήσει να θεωρείται ένα πολωτικό ζήτημα- Θα χαθούν θέσεις εργασίας; Ναι. Θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας; Ναι. Και ποια είναι η
κατάλληλη αντίδραση; Η εξέλιξη και η βελτίωση των δεξιοτήτων.

Sandhya Sabapathy

Ο επιταχυνόμενος ρυθμός των τεχνολογικών, δημογραφικών και κοινωνικο-οικονομικών
ανακατατάξεων μεταμορφώνει τις βιομηχανίες και τα επιχειρηματικά μοντέλα και μειώνει σταδιακά τη
διάρκεια ζωής των υπαρχουσών δεξιοτήτων των εργαζομένων. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό
Φόρουμ (WEF), το εργατικό δυναμικό χρειάζεται τώρα να επανακαταρτίζεται κάθε 5 και όχι κάθε
20-25 χρόνια, και εμείς υποστηρίζουμε αυτή την ιδέα.
Η απάντηση δεν βρίσκεται απλά στην πρόσληψη μιας ομάδας επιστημόνων δεδομένων ή αλλιώς data
scientists ή όποιου άλλου «μοδάτου» τίτλου θέσης εργασίας. Κατανοήστε τη σημασία της αναβάθμισης
των δεξιοτήτων ολόκληρου του εργατικού δυναμικού σας. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και της
τεχνολογίας από αυτά τα νέα επαγγέλματα για την αύξηση των δεξιοτήτων του τρέχοντος εργατικού
σας δυναμικού έχει αξεπέραστη αξία.
Οι οργανισμοί χρειάζονται διαφορετικό εργατικό δυναμικό με «νοοτροπία δυνατοτήτων»-αυτό
καθορίζει και το μέλλον της διοίκησης. Οι μάνατζερς θα επικεντρωθούν στη διαχείριση της
συνθετότητας, της ενασχόλησης με πολλά πράγματα ταυτόχρονα, στην αποτελεσματική, ταυτιζόμενη
συναισθηματικά ανθρώπινη διάδραση.

Γιατί να δοθεί έμφαση στις δεξιότητες; Σε μια περιοχή με χαμηλά ποσοστά ανεργίας και γρήγορη ανάπτυξη, θεωρούμε ότι η Κεντρική και
Ανατολική Ευρώπη δεν έχει αρκετούς ειδικούς και αντιμετωπίζει μεγάλες ελλείψεις στις βιομηχανίες με τη μεγαλύτερη επενδυτική στήριξη.
Οι 3 επιλογές τομέων προς ανάλυση στη μελέτη αυτή αφορούν κάποιες από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες της ΕΕ και της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης: Οι γνώσεις και ικανότητες ICT βρίσκονται σε έλλειψη παρά το σταθερό ρυθμό ανάπτυξης του εν λόγω
κλάδου. Η αυτοκινητοβιομηχανία είναι η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη βιομηχανία και οι δεξιότητες Μηχανικής είναι οι πιο κρίσιμες για να
μπουν τα θεμέλια της ανάπτυξης υποδομών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.
Ελπίζουμε η τριμηνιαία αυτή έκδοση να χρησιμεύσει ως εργαλείο ενημέρωσης και ενδυνάμωσης και να βοηθήσει στον εντοπισμό ορισμένων
σημαντικών ζητημάτων στην αντιμετώπιση των οποίων ο Όμιλος Adecco ελπίζει να έχει τη στήριξή σας.

Με εκτίμηση,
Manlio Ciralli & Sandhya Sabapathy
Branding & Innovation Department
(Italy, Central and Eastern Europe, Middle East and North Africa)
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Πρόλογος
Η φυσική μεταβατική περίοδος που ακολουθεί μια βιομηχανική επανάσταση είναι αναπόφευκτη. Αντί να εκφράζουμε επιφυλακτικότητα
μπροστά σε σύγχρονες ανακατατάξεις, πρέπει να ανοίξουμε τους ορίζοντές μας και να κατανοήσουμε την αλλαγή των καιρών. Να
μεταδώσουμε τη σημασία της ψηφιακής νοημοσύνης, της συνεχούς βελτίωσης και αύξησης των δεξιοτήτων του τρέχοντος εργατικού μας
δυναμικού. Η εκπαίδευση με βάση την ανάλυση σχετικά με τα όσα βρίσκονται μπροστά μας και η κατάλληλη προετοιμασία και αποδοχή ενός
μέλλοντος συνεχούς μάθησης είναι πεδίο δόξης λαμπρό για να γίνουν ορισμένα κρίσιμα βήματα-επενδύσεις για το μέλλον.
Η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη είναι το επίκεντρο της ανάδυσης κοιτίδων τεχνολογίας στην
Ευρώπη. Εδώ και πέντε χρόνια, σύμφωνα με το WEF, στην περιοχή καταγράφεται εντυπωσιακή
ανάπτυξη στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΕΠ) αναλογικά με το ΑΕΠ της (στη
Βουλγαρία, για παράδειγμα, ανέβηκε από 1,3% το 2012 στο 3,3% το 2016) και κυριαρχεί στην
αυτοκινητοβιομηχανία.
Οι εργοδότες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη χρειάζεται να εργάζονται για τον
εκσυγχρονισμό του εργασιακού περιβάλλοντος, εφαρμόζοντας συνεχώς εκπαιδευτικά και
αναπτυξιακά προγράμματα, νέους, ευέλικτους τρόπους εργασίας (εν κινήσει και εξ αποστάσεως
εργασία), δουλεύοντας με εκπαιδευτικές μελέτες και ορισμένες φορές μετακινώντας τη λειτουργία
τους πιο κοντά σε περιοχές που αποτελούν δεξαμενές ταλέντων, προκειμένου να συμβάλουν στην
πρόληψη του φαινομένου φυγής εγκεφάλων, σε αυτό τον χώρο που παρουσιάζει γρήγορη
εξέλιξη. Η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αντιμετωπίζει μια ενδιαφέρουσα πρόκληση: την ανάγκη
να επικεντρωθεί στη μετατροπή της σε πιο "πιστό" εργοδότη, καλλιεργώντας μια αίσθηση
εμπιστοσύνης και αυξάνοντας την κοινωνική συνοχή. Η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη χρειάζεται
να εργαστεί για τη δημιουργία ενός φιλόξενου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των ψηφιακών
δεξιοτήτων, πράγμα που ίσως είναι πιο ζωτικό από οτιδήποτε άλλο για τη βιωσιμότητα και την
Sergio Picarelli
ανάπτυξη των βιομηχανιών στην περιοχή.
Οι αγορές εργασίας στον κόσμο αναδεικνύουν συνεχώς διάφορους τύπους «αναντιστοιχίας»,
συμπεριλαμβανομένης αυτής μεταξύ του αριθμού εκείνων που αναζητούν εργασία και του αριθμού των διαθέσιμων ευκαιριών εργασίας, η
οποία αναντιστοιχία αντικατοπτρίζεται στην ανεργία.
Άραγε οι εταιρείες αναζητούν δεξιότητες που δεν υπάρχουν στις τοπικές αγορές; Γιατί η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη μοιάζει να
χρειάζεται να εισάγει εξειδικευμένα στελέχη; Μήπως η εκπαίδευση και η επένδυση στη μόρφωση της νεολαίας δεν θα τους εξασφαλίσει
εργασία;
Η Πρόταση του Ομίλου Adecco για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη επικεντρώνεται στην εξέλιξη, την απασχολησιμότητα και την εκπαίδευση:
• Η εκπαίδευση με βάση την εργασία, όπως η μαθητεία, διασφαλίζει ότι το αποτέλεσμα της
εκπαίδευσης αντιστοιχεί στις ανάγκες των επιχειρήσεων, δίνοντας ταυτόχρονα στους νέους μια
αξιόλογη πρώτη εμπειρία στην πραγματικότητα του κόσμου της εργασίας.
• Η διά βίου μάθηση είναι απολύτως αναγκαία σε περιόδους γρήγορων τεχνολογικών, οικονομικών
και δημογραφικών αλλαγών.
• Η κινητικότητα στην εργασία είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις, ώστε να βρουν τις
δεξιότητες που χρειάζονται, παρά τις ελλείψεις στην τοπική αγορά εργασίας.
• Η διαφορετικότητα έχει μετατραπεί σε παράγοντα κλειδί για την επιτυχία των επιχειρήσεων,
συνδυάζοντας στρατηγικές που καλύπτουν ανάγκες για ποικιλόμορφο εργατικό δυναμικό (από
άποψη φύλου, ηλικίας, γεωγραφικής/πολιτισμικής προέλευσης), όπως και για διαφορετικότητα στις
συμβάσεις και τις μορφές εργασίας.
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
πεδίων συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, όπως και η αναγνώριση των
πλεονεκτημάτων της συνεργασίας αυτής για όλους τους εμπλεκόμενους.

Angelo Lo Vecchio

Ελπίζουμε να δώσουμε το έναυσμα για εποικοδομητική συζήτηση έχοντας ως συνεργάτες μας ορισμένους διακεκριμένους καθηγητές
κορυφαίων σχολών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Είμαστε πάντοτε διαθέσιμοι για περισσότερες απορίες σχετικά με αυτό το
σημαντικό ζήτημα των Δεξιοτήτων και ελπίζουμε να βρισκόμαστε σε επαφή με τους αναγνώστες αυτής της μελέτης, λαμβάνοντας τις
απόψεις, τις απορίες και τη συνεχή τους στήριξη.

Sergio Picarelli

Executive Board Member, Adecco Group
CEO of Italy, Central and Eastern Europe, Middle East & North Africa Global
Head of Permanent Placement and Lee Hecht Harrison
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Angelo Lo Vecchio

Head of Central and Eastern Europe,
Middle East & North Africa

Μια γεύση για τα όσα
έρχονται:
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Δεξιότητες του μέλλοντος

Στην εποχή των ανακατατάξεων και των οξέων αλλαγών στην αγορά, ένα είναι αυτό που θα κάνει τη
διαφορά στη νέα βιομηχανική επανάσταση: Οι Δεξιότητες. Τι εννοούμε, όμως, με τον όρο
δεξιότητες; Ποιες είναι οι κύριες ανάγκες σε δεξιότητες και γιατί είναι τόσο ελκυστικές; Φέρνοντας στο
προσκήνιο την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ο Όμιλος Adecco προσπαθεί να βρει την απάντηση.
Ο μηχανικός αργαλειός επινοήθηκε το 1810, αλλά χρειάστηκαν 35
χρόνια μέχρι η χρήση του να μεταμορφώσει τη βιομηχανία της
κλωστοϋφαντουργίας: Οι ειδικοί παρατήρησαν ότι τα υφάσματα
δεν προσέλκυαν τους μηχανικούς που είχαν τις δεξιότητες για να
επανδρώσουν αυτές τις μηχανές και έτσι, μια πραγματική εφεύρεση
παρέμενε παροπλισμένη για σχεδόν μισό αιώνα.
Ο νόμος της γενετικής του Mendel- ένας θεμελιώδης νόμος της
βιολογίας, ο οποίος ανακαλύφθηκε από το νέο Αυστριακό μοναχό
Gregor Mendel, χρειάστηκε 100 χρόνια μέχρι να αναγνωριστεί ως
πυλώνας στη γενετική: Οι Ειδικοί λένε ότι αυτό οφείλεται στην
έλλειψη δημιουργικής σκέψης ανάμεσα στους επιστήμονες. Μήπως
η νέα μεγάλη ανακατάταξη της αγοράς βρίσκεται στο προσκήνιο;
Έχουν οι φορείς χάραξης πολιτικής, οι θεσμοί της εκπαίδευσης και
οι εταιρείες το κατάλληλο προσωπικό για να την κατανοήσουν και
να την ενισχύσουν;
Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση
Μία στις δύο θέσεις εργασίας σήμερα εκτιμάται πως κινδυνεύει να
αντικατασταθεί από μηχανές, σύμφωνα με τον Δείκτη
Ανταγωνιστικότητας Ταλέντου του Ομίλου Adecco για το 2016,
που δημοσιεύτηκε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Διοίκησης Επιχειρήσεων INSEAD,
Ο αυτοματισμός, τον οποίο θα δούμε αναλυτικότερα στο
Κεφάλαιο 2, πρέπει να σταματήσει να θεωρείται ένα πολωτικό
ζήτημα - Θα χαθούν θέσεις εργασίας; Ναι. Θα δημιουργηθούν
θέσεις εργασίας; Ναι. Και ποια είναι η κατάλληλη αντίδραση;
«ΑΥΞΗΣΗ, ΟΧΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΟΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ
ΔΙΑΦΟΡΑ.»

Η φυσική μεταβατική περίοδος που ακολουθεί μια βιομηχανική
επανάσταση είναι αναπόφευκτη. Αντί να εκφράζουμε
επιφυλακτικότητα μπροστά σε σύγχρονες ανακατατάξεις, πρέπει να
ανοίξουμε τους ορίζοντές μας και να κατανοήσουμε την αλλαγή των
καιρών. Να μεταδώσουμε τη σημασία της ψηφιακής νοημοσύνης, της
συνεχούς βελτίωσης και αύξησης των δεξιοτήτων του τρέχοντος
εργατικού μας δυναμικού. Η εκπαίδευση με βάση την ανάλυση σχετικά
με τα όσα βρίσκονται μπροστά μας και η κατάλληλη προετοιμασία και
αποδοχή ενός μέλλοντος συνεχούς μάθησης είναι πεδίο δόξης λαμπρό
για να γίνουν ορισμένα κρίσιμα βήματα-επενδύσεις για το μέλλον.
Με κοιτίδες τεχνολογίας, όπως το Σαν Φρανσίσκο, το οποίο
συγκεντρώνει μαζική χρηματοδότηση από όλο τον κόσμο και μερικά
από τα καλύτερα ταλέντα, οι Τεχνολογίες και η Ψηφιακή Επιστήμη
αναδύονται ως μία από τις πιο σημαντικές βιομηχανίες των εποχών μας.
Η αναζήτηση μιας νέας 'Silicon Valley' είναι ένα εντυπωσιακό θέμα
γύρω από το οποίο γίνονται πολλές εικασίες. Αλλά μπορεί να μην είναι
ακριβώς αυτό που χρειάζεται, καθώς η ανάγκη για ένα
συγκεντροποιημένο χωνευτήρι ταλέντων βασισμένο σε μία κοιτίδα
μειώνεται μπροστά στη γρήγορη άνοδο της οικονομίας που βασίζεται
στις ευέλικτες και προσωρινές μορφές εργασίας (gig economy) και
τους επαγγελματίες σε ελεύθερη εργασιακή σχέση (freelancers).
Η διεθνής κινητικότητα αποτελεί το θέμα συζήτησης της δεκαετίας,
καθώς οι millennials αρνούνται να παραμείνουν σε μία πόλη για καιρό,
τονίζοντας την ανάγκη για ισχυρή διατοποθεσιακή διάδραση και την
ανάδυση ενός πολύ μικρότερου υπερσυνδεδεμένου κόσμου.
Η Ανατολική Ευρώπη είναι το επίκεντρο της ανάδυσης κοιτίδων
τεχνολογίας στην Ευρώπη. Εδώ και πέντε χρόνια, σύμφωνα με το WEF,
στην περιοχή καταγράφεται εντυπωσιακή ανάπτυξη στην Τεχνολογία
Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΕΠ) αναλογικά με το ΑΕΠ της (στη
Βουλγαρία, για παράδειγμα, ανέβηκε από 1,3% το 2012 στο 3,3% το
2016).

Δημιουργικός σχεδιασμός και πολυμέσα
Υπάλληλοι γραφείου και καταχώρηση στοιχείων
Πωλήσεις και υποστήριξη μάρκετινγκ
Ανάπτυξη λογισμικού και τεχνολογία
Γραφή και μετάφραση
Επαγγελματικές υπηρεσίες
Δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία
Διαδικτυακός Δείκτης Εργασίας κορυφαίων
επαγγελμάτων ανά χώρα (Ευρώπη) 1-6 Ιουλίου 2017

Πολλές από τις πιο σημαντικές πόλεις της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Πράγα και η Βουδαπέστη (περιγράφονται στο
Κεφάλαιο 3) βρίσκονται στο προσκήνιο της ψηφιακής αλλαγής. Ωστόσο, το 62% των διευθυνόντων συμβούλων στην Κεντρική και
Ανατολική Ευρώπη θεωρούν πως είναι «αρκετά» ή «πολύ» δύσκολο να βρουν και να προσλάβουν «ψηφιακά» ταλέντα, σε σύγκριση με το
50% των διευθυνόντων συμβούλων παγκοσμίως.3 Πώς καταγράφεται αυτή η αλλαγή;
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Αλλαγή μοντέλου ταλέντων
Τα μοντέλα ταλέντων έχουν εξελιχθεί την τελευταία δεκαετία, με
επιτάχυνση μέσα στην οικονομική ύφεση- οι εταιρείες δεν έχουν πια
την πολυτέλεια να προσκολληθούν σε κατεστημένες στρατηγικές
ταλέντων. Στην πραγματικότητα, προκειμένου να προσελκύσουν, να
προσλάβουν, να αναπτύξουν και να διατηρήσουν τα σωστά
ταλέντα, οι εταιρείες χρειάζεται να ξανασκεφτούν τα μοντέλα
ταλέντων τους. Πολλές παραμένουν προσκολλημένες σε μη
αποδοτικές πρακτικές που αντικατοπτρίζουν υποθέσεις του 20ού
αιώνα για το πώς, πότε και από ποιον γίνεται η δουλειά. Το παλιό
μοντέλο δεν λειτουργεί πια για πολλούς από τους επιτυχημένους
παίκτες, ούτε καλύπτει τις ανάγκες της μεγάλης πλειοψηφίας του
σημερινού εργατικού δυναμικού. Οι εταιρείες σπαταλούν πόρους,
τόσο ανθρώπινους, όσο και χρηματικούς, διαιωνίζοντας
προγράμματα ανθρωπίνων πόρων που δεν εναρμονίζονται με τον
τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται οι εργασίες.

Κατανόηση διαφορετικών ικανοτήτων: Οι εταιρείες έχουν τις
απαιτούμενες δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες για να έχουν το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα; Ταχεία απόδοση: Οι σημερινές
διαδικασίες και προγράμματα Ταλέντων βελτιώνουν την απόδοση
του εργατικού δυναμικού και καθοδηγούν την αξιοκρατική λήψη
αποφάσεων; 5 Ανάπτυξη ηγετικής στάσης: Οι σωστοί ηγέτες
διαχειρίζονται τις εταιρείες; Έχουν οι εταιρείες αποδοτικές πρακτικές
ανάδειξης ηγετών; Κουλτούρα ταλέντων: Το εργασιακό περιβάλλον
μεγιστοποιεί τη συνεισφορά;

ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Βορειοαμερικανικό/ Δυτικοευρωπαϊκό και ανδροκρατούμενο

Παγκόσμιο, διαφορετικό και με ισορροπία φύλων

Συνεχής εργασία με ρυθμική πρόοδο της καριέρας

Ασυνεχής πρόοδος καριέρας

Γραμμική και κάθετη πρόοδος καριέρας

Μη γραμμικές πορείες καριέρας (οριζόντιες). Οι εταιρείες είναι ομάδες
ικανοτήτων οι οποίες διατάσσονται όποτε και οπουδήποτε χρειάζεται

Αξιολογείται η βαθιά λειτουργική εξειδίκευση

Αξιολογείται η πολυδιάστατη εξειδίκευση.
Αξιολογούνται τόσο τεχνικές, όσο και ηγετικές ικανότητες.

Μοντέλα πλήρους απασχόλησης

Ευέλικτα μοντέλα εργασίας- μερική απασχόληση, ίδιες ώρες σε
λιγότερες ημέρες, άδεια το καλοκαίρι

Εργασιακή διάδραση πρόσωπο με πρόσωπο

Εικονικός χώρος δουλειάς και εικονική πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία

Προσδοκία για μόνο μία ευκαιρία προώθησης καριέρας
(στα ΄30)- δεν υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες

Εξέλιξη καριέρας οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον υποστηρίζεται η απόδοση

Διάκριση εργασίας, οικογένειας και κοινωνικού περιβάλλοντος

Διασύνδεση οικογένειας, εργασίας και κοινωνικού περιβάλλοντος

Κίνητρα χρηματικής ανταμοιβής

Χρηματικές και μη χρηματικές ανταμοιβές. Οι μη χρηματικές
ανταμοιβές μπορεί να έχουν ακόμη μεγαλύτερη αξία

ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΠΑΓΙΕΣ ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

Η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αντιμετωπίζει την πρόκληση πως πρέπει να επικεντρωθεί στη μετατροπή της σε πιο «έμπιστο»
εργοδότη και να καλλιεργήσει την αίσθηση εμπιστοσύνης αυξάνοντας την κοινωνική συνοχή. Το 69% των διευθυνόντων συμβούλων
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη προσπαθούν να μετρήσουν την εμπιστοσύνη μεταξύ του εργατικού δυναμικού τους και της
ανώτατης ηγεσίας των οργανισμών τους, ποσοστό που πλησιάζει το αντίστοιχο 71% που ισχύει παγκοσμίως.
Η Anna Wicha, Country Manager της Adecco Πολωνίας, τονίζει ότι ο πόλεμος για τα ταλέντα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι δεξιότητες
που είναι το πιο σημαντικό πράγμα, αλλάζουν συνεχώς. Γι΄αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους εργαζόμενους και τους υποψήφιους για εργασία
να εφαρμόσουν τις αρχές της «διά βίου μάθησης». Η τεχνολογία, και κατά συνέπεια, ο επιχειρηματικός κόσμος και η καθημερινή μας ζωή,
αλλάζουν πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα η κατακτηθείσα γνώση να μη φτάνει για ολόκληρη τη ζωή.
Στο πλαίσιο αυτό, ποιος είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων και των τμημάτων ανθρωπίνου δυναμικού; Πρώτα απ΄όλα, διευρύνεται συνεχώς.
Βλέπω μια αυξανόμενη ανάγκη για την προσέγγιση των ανθρωπίνων πόρων ως μια ευρεία διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας,
της δημιουργίας διαύλων μεταξύ του εργοδότη και του υποψηφίου. Ταυτόχρονα, ο ρόλος των τμημάτων ανθρωπίνου δυναμικού είναι η
ολοένα και μεγαλύτερη ανάπτυξη ταλέντων, το χτίσιμο δεξιοτήτων στις οργανώσεις ώστε να αποτρέπουν πιθανά ελλείμματα στο μέλλον.
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Εξέλιξη της σχέσης εργαζόμενου-εργοδότη

Διά βίου
θέσεις εργασίας

Εργασία
σε κλάδο

Πολίτες
καριέρας

Αποκεντρωμένη
εργασία

Μικρή ή καθόλου
κινητικότητα μεταξύ
εταιρειών

Κινητικότητα εντός του
κλάδου. Αναζήτηση της
προσωπικής ανάπτυξης

Σε αναζήτηση σκοπού,
αμοιβής, ανάπτυξης

Ελεύθεροι επαγγελματίες,
ψηφιακή επικοινωνία

Μία εργασία εφ’ όρου
ζωής

Βασιζόμενοι στην
αμοιβή, τις παροχές,
την κατοικία και την
ασφάλεια

Δεν εξαρτώνται από την
αμοιβή και τα προνόμια.
Εργασία σε project με
βάση το ενδιαφέρον

Διαχειριστική ασφάλεια
αλυσιδωτής τεχνολογίας, η
θέση του γραφείου δεν
αποτελεί πια προτεραιότητα

Προσλήψεις με βάση τη
ζήτηση και την πρόσβαση
σε ταλέντα

Ποιος είναι ο οργανισμός;
Ποιος είναι ο εργοδότης;
Οι γραμμές είναι θολές

Εξαρτώμενοι από την
αμοιβή, τις παροχές, την
κατοικία, τις υπηρεσίες και
την κοινωνική ασφάλιση

Εξέλιξη δεξιοτήτων

Κοιτώντας τη δομή της εργασίας ανά επάγγελμα, σχηματίζει
κανείς μια εικόνα του περιεχομένου των δεξιοτήτων σε σχέση με
τη ζήτηση. Στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης, η απασχόληση έχει περάσει από πιο ανειδίκευτα σε πιο
ειδικευμένα επαγγέλματα. Συγκεκριμένα, υπήρξε αλλαγή από τη
χειρωνακτική στην πνευματική εργασία, όπως και αύξηση των
αναγκαίων δεξιοτήτων και στα δύο είδη εργασίας.

Μοντέλο αλλαγής:
• Ουσιώδης πτώση της ζήτησης αγροτικών ειδικοτήτων,
• Πτώση στη ζήτηση χειρωνακτικής εργασίας, τόσο ειδικευμένης,
όσο και ανειδίκευτης,
• Αύξηση της ζήτησης στον τομέα των υπηρεσιών,
• Ισχυρή αύξηση στη ζήτηση για επαγγελματικές δεξιότητες.
Η Ρουμανία και η Τουρκία κατέγραψαν αύξηση στη ζήτηση
χειρωνακτικής εργασίας (όχι μείωση), αλλά αυτή η αύξηση
αφορούσε ειδικευμένη χειρωνακτική εργασία. Η αυξημένη
ζήτηση για εξειδικευμένη εργασία είναι εμφανής και στο μοντέλο
της ανεργίας και εξόδου από την ανεργία στις περιοχές της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
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Κατά κανόνα, τα ποσοστά ανεργίας είναι μεγαλύτερα μεταξύ
εργαζομένων με βασική εκπαίδευση, με εξαίρεση την Τουρκία και
την Ελλάδα. Τα σχετικά χαμηλά ποσοστά ανεργίας μεταξύ των
εργαζομένων με αυτό το επίπεδο εκπαίδευσης μπορούν να
αποδοθούν στο γεγονός ότι πολλοί εξ αυτών των εργαζομένων
εργάζονται στην αγροτική παραγωγή.
Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, η ζήτηση για θέσεις
γραφείου με μεσαίου επιπέδου δεξιότητες είναι περιορισμένη σε
σχέση με την προσφορά, ενώ η ζήτηση για χειρωνακτική εργασία
με μεσαίου επιπέδου δεξιότητες είναι υψηλή σε σχέση με την
προσφορά. Ωστόσο, οι εργασιακές προοπτικές είναι περιορισμένες
για θέσεις γραφείου με μεσαίου επιπέδου δεξιότητες (π.χ.
υπαλλήλους, εργαζόμενους στις υπηρεσίες, πωλητές).
Οι αλλαγές στη ζήτηση δεξιοτήτων αντικατοπτρίζονται στην
διαφοροποίηση των μισθών. Δεδομένης της προσφοράς
δεξιοτήτων, μια αύξηση στη ζήτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων
υποδηλώνει και μια αύξηση στους μισθούς εργαζομένων που
έχουν αυτές τις δεξιότητες. Στο μεγαλύτερο μέρος της Κεντρικής
και Ανατολικής Ευρώπης, η επιστροφή στην εκπαίδευση έχει
αυξηθεί πολύ και σήμερα είναι συγκρίσιμη με αυτή που
παρατηρήθηκε σε ανεπτυγμένες οικονομίες. 4

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση με βάση τις Δεξιότητες
Η έλλειψη στοιχείων σχετικά με την εκπαίδευση και τα
αποτελέσματά της στην εργασία καθιστά την Κεντρική και
Ανατολική Ευρώπη μια δύσκολη περιοχή ώστε τα υπουργεία
παιδείας να αντιμετωπίσουν το θέμα του κεντρικού σχεδιασμού.
Τα υπουργεία παιδείας στην περιοχή εξακολουθούν να κάνουν
μικρο-διαχείριση του τομέα, χρησιμοποιώντας αναλυτικούς
κανονισμούς. Αυτός ο τρόπος διαχείρισης, οδηγεί σε μη
αποδοτική χρήση των πόρων και των αποτελεσμάτων, σε έναν
τραχύ εκπαιδευτικό τομέα, που δεν είναι ο τύπος του ευέλικτου
τομέα που χρειάζεται η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη για να
δημιουργήσει σύγχρονο εργατικό δυναμικό με δεξιότητες. Η
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα λύκεια αντιμετωπίζουν
δυσκολίες στη μετάδοση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων.

Λόγω της έλλειψης επαφής με καταστάσεις κρίσης, οι μαθητές
αυτοί βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να υπολείπονται της
σύγχρονης, ανταγωνιστικής αγοράς.
Τα πανεπιστήμια χρειάζεται να επικεντρωθούν στη σημασία των
προγραμμάτων σπουδών, που βελτιώνουν την
απασχολησιμότητα ενός σπουδαστή στη σημερινή αγορά
εργασίας. Να επικεντρωθούν στην πλήρωση του κενού
δεξιοτήτων, καθοδηγώντας τους σπουδαστές αξιολογώντας την
προσωπικότητα και τις κλίσεις τους. Οι σημερινοί παραδοσιακοί
τίτλοι σπουδών επικεντρώνονται σε θεωρητικές διαδικασίες οι
οποίες δεν έχουν πρακτικό αντίκρισμα σε έναν ανταγωνιστικό
κόσμο υψηλών ταχυτήτων, που συνεχώς αλλάζει. 4

Ο καθηγητής Krzysztof Martyniak, επιφανής κοινωνιολόγος του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας, μας δίνει μια ιδέα για το πώς μοιάζει το
πεδίο του στην Πολωνία ως προς αυτό το θέμα: Ένα από τα προβλήματα της σύγχρονης αγοράς εργασίας είναι η αναντιστοιχία μεταξύ των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων/δεξιοτήτων των νέων που εισέρχονται στην αγορά εργασίας και των αναγκών της οικονομίας. Το πρόβλημα
δεν αφορά μόνο την Πολωνία, είναι παγκόσμιο. Ποιοι είναι οι λόγοι; Πρώτα απ’ όλα, η ανάπτυξη της τεχνολογίας: Είναι τόσο δυναμική που
είναι δύσκολο να προετοιμάσουμε ένα σχέδιο μελέτης για πολλά χρόνια λαμβάνοντας υπόψη πιθανές αλλαγές και νέες απαιτήσεις.
Ωστόσο, η κούρσα της παγκόσμιας τεχνολογίας έχει και τους αρχηγούς της. Η τεχνολογία, για την ώρα, δεν δημιουργείται από μόνη της.
Αναπτύσσεται από ανθρώπους που είναι καλά προετοιμασμένοι όχι μόνο από τα εκπαιδευτικά συστήματα, αλλά και από τη γενική κοινωνική
στήριξη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αξίζει να ρωτήσουμε τους εαυτούς μας πώς να διδάξουμε και να υποστηρίξουμε, ώστε να
μεταφέρουμε γνώση και δεξιότητες με όσο πιο «διαχρονικό» τρόπο γίνεται.
Υπάρχουν διάφορες οδοί. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με τη διασταύρωση του ποσοστού των πληροφοριών που κατακτώνται από
τους μαθητές ή τους σπουδαστές που είναι χρήσιμο/άχρηστο. Οι άνθρωποι, βλέποντας τι μπορούν να πετύχουν ή να δημιουργήσουν χάρη
στις αποκτηθείσες πληροφορίες, θα διευρύνουν από μόνοι τους τη γνώση αυτή σε κάθε στάδιο της ζωής τους, αν αυτή αποδειχθεί
ανεπαρκής. Αυτή είναι η βάση της αρχής της «διά βίου μάθησης».
Μια άλλη πρόκληση της εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, της δουλειάς σε ομάδα και της δημιουργικότητας που
σχετίζονται με το κοινωνικό και πολιτισμικό κεφάλαιο μεταξύ των νέων. Δεν υπάρχουν πολλοί οραματιστές στον κόσμο, όμως πολλά
φανταστικά επιτεύγματα ήταν προϊόν της αποτελεσματικής εργασίας μιας ομάδας ανθρώπων.
Ωστόσο, η επιτυχία δεν θα είναι εφικτή χωρίς βαθύτερη, ευρύτερη 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 των ανταλλαγών αυτών για όλους τους εμπλεκόμενους.
Η εκπαίδευση στην Πολωνία είναι αναντίστοιχη προς τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Αισιόδοξα μιλώντας, θεωρώ πως βρισκόμαστε στην πιο
κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε τη διαφορά σε πολλά πεδία της ζωής μας. Η οικονομία παρουσιάζει καλά μακροοικονομικά στοιχεία και τα
ποσοστά ανεργίας καταγράφονται χαμηλά. Η αγορά απορροφά εργαζόμενους σαν σφουγγάρι, και σε πολλούς τομείς οι εργοδότες
προτίθενται να εκπαιδεύσουν τους δικούς τους, σχεδόν άπειρους ανθρώπους με δυνατότητες να αποκτήσουν δεξιότητες. Μπορεί να μην
υπάρχει καλύτερη στιγμή για αλλαγές στην εκπαίδευση από την παρούσα.
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Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων της Μάθησης με βάση τις Δεξιότητες στην
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (2000 - Σήμερα) 4

Καμία / πολύ πρώιμες
εσωτερικές και διεθνείς
αξιολογήσεις

ΤΟΥΡΚΙΑ

Πρώιμη εφαρμογή ίδιων
μηχανισμών αξιολόγησης,
συμμετοχή σε εσωτερικές
και διεθνείς αξιολογήσεις

ΚΡΟΑΤΙΑ
ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Πολλά χρόνια εμπειρίας με
ίδιες αξιολογήσεις και
σταθερή συμμετοχή σε
διεθνείς αξιολογήσεις

Πολλά χρόνια εμπειρίας στη
μέτρηση, ανάλυση και
χρήση των αποτελεσμάτων
μάθησης για τη βελτίωση
της εκπαιδευτικής πολιτικής

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΣΕΡΒΙΑ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Οι πιο περιζήτητες εργασίες από άποψη
δεξιοτήτων & ανάγκης της αγοράς
Έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
Πριν αναφέρουμε τις κορυφαίες δεξιότητες κατά τον Όμιλο Adecco για την περιοχή, ας ρίξουμε μια πιο κοντινή ματιά στις
ψηφιακές δεξιότητες, που κατά γενική ομολογία έχουν μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.
Οι διεθνείς εταιρείες έχουν ανακαλύψει τη μεγάλη δεξαμενή ψηφιακών ταλέντων της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και,
από τη στιγμή που οι ψηφιακές δεξιότητες είναι φορητές, πολλοί από τους πιο ταλαντούχους ανθρώπους της περιοχής έχουν
μετατραπεί σε παγκόσμιους παίχτες. Οι εταιρείες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη χρειάζεται να ανταγωνιστούν με τα
παγκόσμια εμπορικά σήματα για τα κορυφαία ψηφιακά ταλέντα. 3
Σκεπτόμενοι τη στρατηγική για τους ανθρώπους σας στην ψηφιακή εποχή, πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα εξής;
(απαντήσεις 'συμφωνώ απολύτως' και 'συμφωνώ')
Χρειάζεται να ενισχύσουμε τις κοινωνικές δεξιότητες στον
οργανισμό μας ταυτόχρονα με τις ψηφιακές δεξιότητες

97 %

Λαμβάνουμε αποφάσεις για αυτοματοποίηση διεργασιών και
θέσεων εργασίας με βάση το πώς θα εξυπηρετήσουμε
καλύτερα τους εταιρικούς μας στόχους
Προσδοκούμε στην ανάπτυξη του εργατικού μας δυναμικού
μέσω προγραμμάτων πρακτικής άσκησης και μαθητείας

e
h
t
f
o
Skills

e
r
u
t
fu

90 %
76 %

Η Anna Wicha, Country Manager της Adecco Πολωνίας, τονίζει την ιδιαιτερότητα της σύγχρονης οικονομίας: Είναι
διεθνική και ολοένα και περισσότερο βασιζόμενη στην τεχνολογία. Συμβάλλει στη φυγή εγκεφάλων, δηλαδή την πρόσληψη
υψηλού επιπέδου ειδικών από εργοδότες σε χώρες με καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Για την Πολωνία και άλλες χώρες
στην περιοχή, αυτή είναι μια δισδιάστατη πρόκληση. Αφ’ ενός, πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να περιορίσουμε τη φυγή
ειδικών από την Πολωνία. Αφ’ ετέρου, πρέπει να προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε ειδικούς από το εξωτερικό, όπως από
την Ουκρανία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η φυγή εγκεφάλων είναι ένα διεθνές παιχνίδι, στο οποίο νικητές θα είναι οι πιο
αποδοτικοί εργοδότες. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις; Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη
Ανταγωνιστικότητας Ταλέντων της Adecco, η Πολωνία είναι η 39η χώρα σε σύνολο 119 χωρών όσον αφορά στην
ανάπτυξη ταλέντων ενώ έχει την ίδια θέση και στην προσέλκυση ταλαντούχων εργαζομένων.
Ο πόλεμος ταλέντων συνεχίζεται, και οι δεξιότητες, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτόν, αλλάζουν συνεχώς. Γι΄αυτό
είναι πολύ σημαντικό για τους εργαζόμενους και τους υποψήφιους για εργασία να εφαρμόσουν τις αρχές της «διά βίου
μάθησης». Η τεχνολογία, και κατά συνέπεια, ο επιχειρηματικός κόσμος και η καθημερινή μας ζωή, αλλάζουν πολύ γρήγορα, με
αποτέλεσμα η κατακτηθείσα γνώση να μη φτάνει για ολόκληρη τη ζωή.
Ο Country Manager για την Ελλάδα, Κωνσταντίνος Μυλωνάς μας δίνει στοιχεία για την Ελλάδα: Στον Παγκόσμιο Δείκτη
Ανταγωνιστικότητας Ταλέντων για το 2018, η Ελλάδα έχει τη 42η θέση στην Ανταγωνιστικότητα Ταλέντων σε σύνολο 119
χωρών. Ωστόσο, ορισμένα επιμέρους στοιχεία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον: Η Ελλάδα είναι η 1η χώρα στην εισαγωγή
μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά 97η στην αντιστοιχία του εκπαιδευτικού συστήματος με την οικονομία, 51η
στην αντιστοίχιση δεξιοτήτων με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και 89η στη Δια Βίου Μάθηση.
Η Ελλάδα έχει πάνω από 20 σχολές Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Ιστορίας, Αρχαιολογίας κτλ, γνωστές για τη χαμηλή
απορρόφηση που έχουν στην αγορά εργασίας και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας μεταξύ των αποφοίτων τους. Από την άλλη
μεριά, η Ελλάδα έχει μόνο 9 σχολές Ναυτιλιακών Σπουδών και 13 σχολές Τουρισμού, τομείς που αποτελούν τη "βαριά
βιομηχανία" της Ελλάδας. Αυτό αντανακλά την αναντιστοιχία του εκπαιδευτικού συστήματος με την οικονομία. Είναι καιρός οι
Πολιτεία, οι Θεσμοί της Εκπαίδευσης και οι Επιχειρήσεις να εργαστούν από κοινού για να βρεθούν ορθές λύσεις σε αυτό το
πολύ σημαντικό θέμα.
Ο Καθηγητής Cristian MARINAS, MA Coordinator in HRM στην Ακαδημία Οικονομικών Σπουδών στη Σχολή Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Βουκουρεστίου προειδοποιεί υπογραμμίζοντας ότι οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις εξής στρατηγικές για
την προσέλκυση ή την ανάπτυξη των ψηφιακών ταλέντων: τον εκσυγχρονισμό του εργασιακού περιβάλλοντος, την εφαρμογή
προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης, τη βελτίωση των προγραμμάτων αμοιβών και παροχών, την εφαρμογή
νέων, ευέλικτων μορφών εργασίας (εργασία εξ αποστάσεως και εργασία εν κινήσει), και μερικές φορές, την τοποθέτησή τους
πιο κοντά σε διαθέσιμες δεξαμενές ταλέντων.
Η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη χρειάζεται να εργαστεί για τη δημιουργία ενός φιλόξενου περιβάλλοντος για την
ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων, πράγμα που ίσως είναι πιο ζωτικό από οτιδήποτε άλλο για τη βιωσιμότητα και την
ανάπτυξη της ψηφιοποίησης στην περιοχή.
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Κορυφαίες προτεινόμενες από την Adecco
δεξιότητες (τεχνικές δεξιότητες και προσωπικές
δεξιότητες)
Αναλύοντας την αγορά της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με τα στοιχεία των εταίρων του WEF και του ΟΟΣΑ,
προτείνουμε, σε ενδεικτική σειρά:
ΚΥΡΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Στρατηγικό Management Τεχνολογίας Πληροφοριών

Δημιουργικότητα

Μηχανολογία

Ηγετικές Ικανότητες και Διαχείριση Κρίσεων

Χειρισμός κλαρκ

Αντοχή/Ανθεκτικότητα

Marketing και Διαφήμιση

Ευελιξία και επίλυση προβλημάτων

Αεροναυπηγική

Διαπολιτισμική κατανόηση

Βελτίωση μηχανών αναζήτησης

Επιχειρηματικότητα

Κυβερνοασφάλεια

Ικανότητα ανάλυσης δεδομένων

Ανάλυση δεδομένων

Προσαρμοστικότητα και Ικανότητα Γρήγορης Μάθησης

Οικονομική Ανάλυση

Δεξιότητες διευθυνόντων συμβούλων
Τι χρειάζεται για να κατακτήσεις την «κορυφή» στην ανταγωνιστική αναδυόμενη αγορά της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης;
Δείτε τι ανέδειξε και προτείνει ο Όμιλος Adecco.
Πόλεις με τους περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους

Εταιρείες που αναζητούν/προσελκύουν τους περισσότερους
διευθύνοντες συμβούλους στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη



Apple

Περιοχή Ουγγαρίας

CEO

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

Siemens	

Πράγα, Πρωτεύουσα, Τσεχική Δημοκρατία

Αυτοαπασχολούμενοι



Koc Holding A.S.			

Βουκουρέστι, Ρουμανία

Citi
Αυτοκινητοβιομηχανία Ford
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Από πού προέρχονται οι διευθύνοντες σύμβουλοι;

Ποιες είναι οι βασικές τους δεξιότητες;

SGH-Σχολή Οικονομικών Επιστημών της Βαρσοβίας

Διαχείριση πωλήσεων

			

	

				

	

		

Start-ups 		
Online Marketing

Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας και Οικονομίας της Βουδαπέστης

			

				

			

Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου

			

Πανεπιστήμιο της Βουδαπέστης Corvinus

		

Πανεπιστήμιο Οικονομικών Επιστημών, Πράγα

			

Σε ποιους τομείς κυρίως πραγματοποιούνται προσλήψεις στελεχών ανώτατης διοίκησης
Υπηρεσίες Τεχνολογίας Πληροφοριών

Κατασκευές

Marketing και Διαφήμιση

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Λογισμικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Συμβουλευτική Management

Internet

Αυτοκινητοβιομηχανία

Ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Country Manager της Adecco στην Ελλάδα, τονίζει τα χαρακτηριστικά ενός ηγέτη. Η
εμπιστοσύνη μεταξύ της ηγεσίας και των εργαζομένων αυξάνει τη δέσμευση του εργατικού δυναμικού και φέρνει καλύτερες
επιδόσεις. Οι καλύτερες επιδόσεις σημαίνουν περισσότερη καινοτομία και υψηλότερα κέρδη. Δεδομένου ότι για όλες τις
επιχειρήσεις το κέρδος είναι κορυφαία προτεραιότητα, είναι προφανές γιατί ως διευθύνοντες σύμβουλοι χρειάζεται να
στοχεύσουμε στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των ηγετών και των εργαζομένων. Ο ανταγωνισμός για το ταλέντο
στη σημερινή αγορά εργασίας δεν καταλαγιάζει ποτέ. Σε αυτό το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, πρέπει να
δημιουργήσουμε έναν χώρο εργασίας στον οποίο οι εργαζόμενοι θα εργάζονται από επιλογή. Σε μια πρόσφατη έρευνα του
Ομίλου Adecco στην Ελλάδα, διαπιστώσαμε ότι ένα από τα πιο σημαντικά κριτήρια που αξιολογούν οι εργαζόμενοι όταν
επιλέγουν εργοδότη είναι η έμπιστη και ικανή ηγεσία. Πρέπει να επικεντρωθούμε στην εξασφάλιση μιας αυθεντικής, ανοιχτής
και ειλικρινούς ηγεσίας, προκειμένου να εμπνεύσουμε ταλαντούχους εργαζόμενους και να κερδίσουμε τη στήριξή τους, που
θα οδηγήσει στην επιτυχία της επιχείρησης.
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Συστάσεις του Ομίλου Adecco
για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
Σε μια προσπάθεια να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, ο Όμιλος Adecco προτείνει:
Πολιτεία και Πρόσωπα που
χαράσσουν πολιτική

Πανεπιστήμια και
Εκπαιδευτικοί Θεσμοί

Ανάδειξη των ζητημάτων
απασχόλησης στην κορυφή της
πολιτικής ημερήσιας διάταξης

Αυτονομία και λογοδοσία των
τμημάτων, με βάση τα
αποτελέσματα απασχολησιμότητας.
Οι ανάγκες της αγοράς να
καθοδηγούν τα ενδιαφέροντα των
σπουδαστών

Συγκέντρωση στοιχείων για την
αγορά εργασίας, με
χαρτογράφηση των διαθέσιμων
δεξιοτήτων και των αναγκών σε
δεξιότητες
Αναγνώριση και προστασία του
ρόλου τον οποίο παράγοντες όπως
ο Όμιλος Adecco μπορούν να
παίξουν στην αγορά εργασίας,
ιδιαίτερα όσον αφορά στις
δεξιότητες και άρση των
αδικαιολόγητων περιορισμών που
εμποδίζουν τις εταιρείες
υπηρεσιών απασχόλησης να
αυξήσουν την απασχολησιμότητα
των εργαζομένων
Προώθηση εκπαιδευτικών
πολιτικών που συνδέουν τον
κόσμο της εκπαίδευσης με τον
κόσμο της εργασίας, με ιδιαίτερη
έμφαση στις λύσεις εκπαίδευσης
με βάση την εργασία
Προώθηση συμπράξεων ιδιωτικού
και δημόσιου τομέα, που με τη
σειρά τους προωθούν ευκαιρίες
εκπαίδευσης με βάση την εργασία,
όπως η μαθητεία
Ενίσχυση του ανοικτού
χαρακτήρα της αγοράς εργασίας,
με στόχο την προσέλκυση των
καλύτερων ταλέντων και την
πριμοδότηση της κουλτούρας της
διαφορετικότητας.

Βελτίωση της
αποτελεσματικότητας της
αξιοποίησης πόρων μέσω
χρηματοδότησης με βάση την
απόδοση

Εταιρείες και Οργανισμοί

NEET - Νεολαία

Χαρτογράφηση του εργατικού
δυναμικού τους και καθορισμός
μιας βιώσιμης στρατηγικής για τη
διατήρηση των σημερινών
εργαζομένων

Εξέταση λύσεων εκπαίδευσης
βασισμένων στην εργασία όπως η
μαθητεία για την είσοδο στην
αγορά εργασίας, συνδυάζοντας
«κλασικές» οδούς εκπαίδευσης με
εμπειρίες μάθησης με βάση την
εργασία

Προσέλκυση μελλοντικών
ταλέντων και διασφάλιση ότι με
ένα σταθερό ποσοστό ευέλικτα
εργαζομένων θα ενισχύεται η
καινοτομία και η ανάπτυξη της
εταιρείας, σε όλους τους
οικονομικούς κύκλους

Συγκέντρωση στοιχείων για την
αγορά εργασίας, με χαρτογράφηση Επένδυση σε λύσεις εκπαίδευσης
των δεξιοτήτων και των αναγκών
βασισμένες στην εργασία, είτε με
άμεση πρόσληψη, είτε με τη
Δόμηση προγραμμάτων
λύση των Συμβάσεων Μαθητείας
βασισμένων στον πρακτικό
Αναγνώριση του γεγονότος ότι
χαρακτήρα της αγοράς εργασίας
σήμερα, 3-4 γενιές
Ενεργή εμπλοκή σε μαθητείες
συλλειτουργούν στην εργασία και
σπουδαστών, ώστε να
κατά συνέπεια ενισχύουν τη
καθοδηγούμε το ενδιαφέρον και
διαφορετικότητα
την αυτοαξιολόγηση
Εγκαθίδρυση ευέλικτων
σχημάτων εργασίας
Σύσταση Ιδρυμάτων Συστημάτων
αναγνωρίζοντας τις διαφορετικές
Μάθησης για Ενήλικες - πολύ
σημαντικό είναι τα πανεπιστήμια να ηλικιακές ομάδες, υποστηρίζοντας
σχήματα καθοδήγησης και
βρεθούν στο προσκήνιο και να
στηρίζοντας δια βίου εμπειρίες
μετατρέψουν τα κυβερνητικώς
καθοριζόμενα προγράμματα σε μια μάθησης
καλά ρυθμισμένη αγορά παρόχων
ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου που
προσφέρουν υπηρεσίες
εκπαίδευσης τόσο σε
εργαζόμενους όσο και σε ανέργους
ενήλικες

Εμπιστοσύνη στην εξειδίκευση και
τη στήριξη των παρόχων
υπηρεσιών ανθρωπίνων πόρων που
επικεντρώνονται στην παροχή
διόδου προς την αγορά εργασίας
και παραμένουν «σύμβουλοι
καριέρας» για ολόκληρη τη ζωή
του εργαζομένου
Ανάπτυξη νοοτροπίας που
αναγνωρίζει ότι η ασφάλεια της
απασχόλησης, η οποία προωθεί τη
συνεχή ανάπτυξη δεξιοτήτων, είναι
ένα πιο βιώσιμο μονοπάτι για μια
ικανοποιητική καριέρα, σε σχέση
με την παραδοσιακή εργασιακή
ασφάλεια
Εξέταση προφίλ δεξιοτήτων που
δεν μοιάζουν «κλασικά», με στόχο
την αύξηση των δικών τους
ευκαιριών απασχολησιμότητας
Θεώρηση των δεξιοτήτων ως ένα
ετερογενές σύστημα εγγενών,
επίκτητων και προς κατάκτηση
δεξιοτήτων που είναι τόσο
τεχνικές, όσο και πολιτισμικές, όπως
οι «κοινωνικές δεξιότητες» που
αφορούν ζητήματα όπως η
επαγγελματική και συνεπής
συμπεριφορά, τα κίνητρα και η
δέσμευση

Ο καθηγητής Cristian MARINAS, MA Coordinator in HRM στην Ακαδημία Οικονομικών Σπουδών στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Βουκουρεστίου υποστηρίζει τις συστάσεις του Ομίλου Adecco με την εμβάθυνσή του στην ρουμανική αγορά εργασίας και εκπαίδευση:
Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, οι εταιρείες χρειάζονται να προσαρμόζουν συνεχώς τις στρατηγικές τους ώστε να προσελκύουν, να
διατηρούν και να αναπτύσσουν ταλέντα. Για τις νέες γενιές, η έννοια της «παραδοσιακής» εργασίας δεν έχει πια βαρύτητα, οι νέοι λαμβάνουν κίνητρα
από μια εργασία που τους παρέχει ισορροπία μεταξύ του σκοπού της εργασίας καθαυτού και της προσωπικής ζωής, με έμφαση στην οριζόντια
επικοινωνία και την ομαδική δουλειά. Η αναγνώριση των αποτελεσμάτων τους και η ανάγκη για ένταξη είναι σημαντικοί παράγοντες για κίνητρα, οι
νέοι ελκύονται από θέσεις που περιλαμβάνουν τη διάδραση με ανθρώπους από διαφορετικές κουλτούρες και γεωγραφικές περιοχές, με υψηλό
βαθμό κινητικότητας και όχι από μακροχρόνιες και ασφαλείς θέσεις που βασίζονται σε πολύ ξεκάθαρους και μονότονους κανόνες και διαδικασίες. Το
συναισθηματικό εύθραυστο της σημερινής γενιάς είναι το βασικό πρόβλημα, καθώς η αντοχή τους σε στρεσογόνα εργασιακά περιβάλλοντα είναι
πολύ χαμηλή. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η δέσμευση μετατρέπεται σε στρατηγικό ζήτημα για εταιρείες των οποίων το μέλλον εξαρτάται
από την εξεύρεση της καλύτερης λύσης αναφορικά με αυτό το ζήτημα. Μακροπρόθεσμα, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα κερδίζουν εταιρείες
που θα καταλαβαίνουν αυτές τις συμπεριφορές και θα μπορούν να προσαρμόζουν, να εξατομικεύουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές διατήρησης των
εργαζομένων.
Τα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει ανασχεδιαστούν και να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του νέου οικοσυστήματος, με έμφαση στην ανάπτυξη
πρακτικών δεξιοτήτων, ειδικά οριζόντιων. Η εμπλοκή επαγγελματιών σε διδακτικές δραστηριότητες και η εγκαθίδρυση μακροχρόνιων εταιρικών
σχέσεων με οργανώσεις από διαφορετικά πεδία δραστηριότητας, στην περίπτωση της πρακτικής εκπαίδευσης, θα έπρεπε να ενισχύονται ως
παράγοντες επιτυχίας. Η προώθηση καινοτόμου μάθησης και η παραίτηση από την κλασική προσέγγιση στην οποία συχνά ο καθηγητής μοιάζει να
είναι το μόνο ορόσημο, μπορεί να συμβάλουν αποφασιστικά στην αύξηση της απόδοσης της ρουμανικής εκπαίδευσης.
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Ο Χρυσός Αιώνας της Ανατολικής Ευρώπης
Ο Όμιλος Adecco πιστεύει ότι αυτή η τετραμηνιαία μελέτη με επίκεντρο την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη έρχεται την
κατάλληλη στιγμή. Σήμερα είναι η εποχή των αναδυομένων αγορών και η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη διανύει μια
αισιόδοξη περίοδο. Ας κάνουμε μια σύντομη επισκόπηση στα τρέχοντα οικονομικά στοιχεία της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης για να δούμε σε τι συνίσταται ο Χρυσός Αιώνας της.
Η Γερμανία ήταν για καιρό η ατμομηχανή της οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ, αλλά εδώ και λίγα χρόνια έχει παραμεριστεί
από πιο ανατολικές χώρες, κυρίως την Πολωνία, τη Ρουμανία και την Τσεχική Δημοκρατία.
Τα τρία μεγαλύτερα κράτη-μέλη της ανατολικής ΕΕ σε όρους ΑΕΠ βιώνουν στιγμές μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης,
χαμηλής ανεργίας και διαχειρίσιμου πληθωρισμού περί το 2%. Το ΔΝΤ προβλέπει ότι οι «αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες
οικονομίες της Ευρώπης» θα αναπτυχθούν κατά 4,5% φέτος, ανεβάζοντας τις προβλέψεις τους κατά 1,5 ποσοστιαία
μονάδα σε σχέση με έξι μήνες πριν. Αυτή η αυξημένη αισιοδοξία βασίζεται εν μέρει στην τεράστια ανάπτυξη το δεύτερο
τρίμηνο του 2017, όταν η οικονομία της Ρουμανίας κατέγραψε ανάπτυξη κατά 5,7% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, της
Τσεχικής Δημοκρατίας κατά 4,7% και της Πολωνίας κατά 4,4%. Συγκριτικά, ο μέσος όρος της ΕΕ ήταν 2,4% ανάπτυξη για
την ίδια περίοδο.
Ευρωπαϊκή οικονομική ανάπτυξη το δεύτερο τρίμηνο του 2017
ΑΕΠ σε σχέση με το προηγούμενο έτος

5,7 %

Ρουμανία

4,7 %

Τσεχική Δημοκρατία

4,4 %

Πολωνία

2,4 %

Μέσος όρος ΕΕ

Μ/Ο Ευρωζώνης

Γερμανία

2,3 %
2,1 %

Γαλλία

1,7 %
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Βασικοί παίκτες
Όλες οι οικονομίες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
βασίζονται ακόμη ιδιαίτερα στην εξαγωγή μεγάλου μέρους
της παραγωγής τους στην υπόλοιπη ΕΕ. Για παράδειγμα, η
Τσεχική Δημοκρατία έχει το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας
στην ΕΕ και περίπου το 35% του τσεχικού εργατικού
δυναμικού εργάζεται στη μεταποίηση, το μεγαλύτερο
ποσοστό σε σχέση με όλες τις χώρες της ΕΕ. Τη στιγμή που
η Ευρώπη αναπτύσσεται, η ζήτηση για πράγματα που
παράγονται σε αυτές τις οικονομίες μεγαλώνει. Συχνά, εδώ
συμπεριλαμβάνονται οι βιομηχανίες αυτοκινήτου:
Aυτοκινητοβιομηχανίες, όπως οι Toyota, Volkswagen και
Peugeot έχουν εργοστάσια στη Τσεχική Δημοκρατία. Η
μεγαλύτερη εξαγωγική εταιρεία της Ρουμανίας είναι η
Dacia, θυγατρική της Γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας
Renault (εξετάζεται στο κεφάλαιο 3).
Η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και τα χαμηλά ποσοστά
ανεργίας οδηγούν επίσης σε αύξηση των φορολογικών
εσόδων, βελτιώνοντας την υγεία των προϋπολογισμών και
κάνοντας τις χώρες αυτές πιο ελκυστικές για τους επενδυτές.
Την ίδια στιγμή, πολλές ανατολικές χώρες ξεκινούν να
απορροφούν χρήματα από τον πρόσφατο επτάχρονο
δημοσιονομικό κύκλο της ΕΕ που ξεκίνησε το 2014, με
μεγαλύτερη ευνοούμενη την Πολωνία. Ο πρόεδρος της
Τσεχικής Κεντρικής τράπεζας είπε πρόσφατα ότι ο κύκλος
επενδύσεων της κυβέρνησης συνδέεται στενά με τον
δημοσιονομικό κύκλο της ΕΕ.
Το ΔΝΤ σημείωσε ότι οι δημόσιες επενδύσεις μειώθηκαν
έντονα στη χώρα τον τελευταίο χρόνο, λόγω της χαμηλής
εισόδου κονδυλίων της ΕΕ.
Η Πολωνία ωφελείται επίσης και από το κύμα εργαζομένων
από την Ουκρανία. Εκτιμάται ότι περίπου 1 εκατομμύριο
Ουκρανοί εργάζονται στην Πολωνία αυτή τη στιγμή, οι
οποίοι έρχονται για να πετύχουν υψηλότερους μισθούς και
περισσότερες ευκαιρίες, ειδικά μετά την ύφεση που
σημειώθηκε μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη
Ρωσία το 2014.
Οι Ουκρανοί εργαζόμενοι έχουν βοηθήσει στην
αντιμετώπιση των δημογραφικών ζητημάτων της Πολωνίαςέναν γηράσκοντα πληθυσμό με χαμηλά ποσοστά γεννήσεων,
σε συνδυασμό με την αντιστάθμιση της μετανάστευσης
εκατομμυρίων Πολωνών αφού η χώρα εντάχθηκε στην ΕΕ
το 2004.
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Σκεπτικισμός;
Η πρόσφατη γρήγορη ανάπτυξη σε μερικές από αυτές τις
χώρες μπορεί να έχει κόστος. Στη Ρουμανία υπάρχει ο
φόβος η οικονομική επιτυχία να επηρεαστεί από μη
βιώσιμες καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες προωθούνται
από την αύξηση των μισθών του δημοσίου από την
κυβέρνηση. Τον Αύγουστο, η αξιολόγηση του Οίκου Fitch
Ratings έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το γεγονός
ότι η πολιτική αυτή κινδύνευε να υπερθερμάνει την
οικονομία. Οι μισθοί ξεπερνούν την ανάπτυξη της
παραγωγικότητας και οι περικοπές στους φόρους έχουν
διευρύνει το έλλειμμα των προϋπολογισμών, όπως
σημείωσε ένας αναλυτής της Fitch, παρά το γεγονός ότι ο
Οίκος ενίσχυσε τις προβλέψεις του για την αύξηση του
ρουμανικού ΑΕΠ φέτος. Σήμερα, οι αυξανόμενοι μισθοί
έχουν αρχίσει να στέλνουν τα εργοστάσια σε φθηνότερες
χώρες. Η ιαπωνική Yazaki Corp., για παράδειγμα, μετέφερε
την παραγωγή των καλωδίων των οχημάτων της από την
περιοχή του Plzen στη Σερβία, όπου οι μισθοί στον κλάδο
είναι σχεδόν 60 τοις εκατό χαμηλότεροι. Έχοντας έναν
από τους πιο καλά εκπαιδευμένους πληθυσμούς, η
κυβέρνηση της Τσεχικής Δημοκρατίας προώθησε
προγράμματα ανάπτυξης που προσέλκυσαν τη γερμανική
αυτοκινητοβιομηχανία BMW στην επένδυση περισσότερων
από 200 εκατομμύρια ευρώ σε μια υποδομή έρευνας
ανάπτυξης ψηφιακής τεχνολογίας και αυτόνομης οδήγησης.
Στη Ρουμανία, οι μειώσεις των φόρων προσέλκυσαν την
προτίμηση της Oracle Corp και της IBM.
Στην Πολωνία, εταιρείες όπως η Amazon, η JPMorgan
και η IBM δημιούργησαν κοιτίδες ή κέντρα διανομής,
φέρνοντας τις άμεσες ξένες επενδύσεις σε ένα ρεκόρ 10
εκατομμυρίων δολαρίων το 2016. Αυτό γίνεται εν μέρει
επειδή το εργατικό δυναμικό της Πολωνίας προσφέρει
ένα μεγαλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης σε σχέση με τα
επίπεδα των μισθών, σε σύγκριση με άλλα τμήματα της
Ανατολικής Ευρώπης.

Η μεγαλύτερη ανησυχία έχει να κάνει, πιθανόν, με θέματα
πολιτικής. Ο δισεκατομμυριούχος Andrej Babis και το
λαϊκιστικό του κόμμα, ANO, κέρδισαν τις περισσότερες
ψήφους στις εκλογές για νομοθετική βουλή στην Τσεχική
Δημοκρατία. Ο αντισυστημικός υποψήφιος μοιάζει έτοιμος
να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας, ακόμη κι αν
ερευνάται για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Υποσχόμενος να πιέσει για βασικές συνταγματικές αλλαγές,
η εκλογή του αποτέλεσε μια ακόμη «σφαλιάρα» για τα
παραδοσιακά κόμματα που είχαν στα χέρια τους την
εξουσία στην Ευρώπη για δεκαετίες.
Στο μεταξύ, το κόμμα «Νόμος και Δικαιοσύνη» της Πολωνίας
βρίσκεται σε μάχη με τις Βρυξέλλες για τις προσπάθειες
αναμόρφωσης του δικαστικού συστήματος της χώρας, για
το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πει ότι δεν
ανταποκρίνεται στα πρότυπα της ΕΕ. Αυτό και οι
αυξανόμενα αυταρχικές τάσεις της κυβέρνησης, κάπως
τρομάζουν τους επενδυτές.

Και ακόμη μακρύτερα στο μέλλον, οι οικονομίες αυτές θα
χρειάζονται να αλλάξουν την παραγωγή τους, από τη
μεταποίηση στις υπηρεσίες, αν θέλουν να αποφύγουν την
επίδραση της αναπόφευκτης αλλαγής στις βιομηχανικές
θέσεις εργασίας, που θα φέρει ο αυτοματισμός.
Για την ώρα, τα προνόμια των οικονομικών τους μοντέλων
μοιάζουν να υπερβαίνουν τους κινδύνους, κατά συνέπεια, οι
οικονομίες της ανατολικής ΕΕ έχουν πιθανότητες να
συνεχίσουν να αναπτύσσονται. Τα κονδύλια της ΕΕ
πρόκειται να επενδυθούν, οι κεντρικές τράπεζες έχουν
νομισματικές πολιτικές που προσφέρουν υποστήριξη και οι
πολιτικές εντάσεις δεν βρίσκονται ακόμη σε ακραίο σημείο.
Σε αυτό το θετικό σημείο, ο Όμιλος Adecco περνά σε ένα
πιο πιεστικό θέμα στο κεφάλαιο 2, την Αναντιστοιχία
Δεξιοτήτων και την Επανακατάρτιση.

Αν η σχέση μεταξύ των κυβερνήσεων της Ανατολικής
Ευρώπης και των Βρυξελλών επιδεινωθούν, δεν είναι
γνωστό τι θα συμβεί στον επόμενο χρηματοδοτικό κύκλο της
ΕΕ. Έχουν γίνει προτάσεις να περιοριστούν τα κονδύλια προς
χώρες που δεν πληρούν συγκεκριμένα πρότυπα της ΕΕ.
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Αναντιστοιχία δεξιοτήτων
και επανακατάρτιση

Όταν ετοιμάζουμε ένα γλυκό ή αλμυρό πιάτο, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι να βρούμε τα κατάλληλα υλικά. Τη
σήμερον ημέρα, στην Ανατολική Ευρώπη, όπου οι περισσότερες χώρες έχουν χαμηλά ποσοστά ανεργίας, υπάρχει
ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό.
Γιατί οι σχολές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης δεν δημιουργούν τους υποψηφίους που μπορούμε να
τοποθετήσουμε σε θέσεις εργασίας;
Πώς μπορούμε να καταρτίζουμε συνεχώς το σημερινό εργατικό δυναμικό για να αυξήσουμε τις δυνατότητές του;
Ο επιταχυνόμενος βηματισμός της τεχνολογικής, δημογραφικής
και κοινωνικο-οικονομικής ανακατάταξης μετασχηματίζει τις
βιομηχανίες και τα πρότυπα επιχειρήσεων και μειώνει σταδιακά τη
διάρκεια ζωής των υπαρχουσών δεξιοτήτων των εργαζομένων.
Για παράδειγμα, τεχνολογικές ανατροπές όπως η ρομποτική και η
νοημοσύνη των μηχανών- περισσότερο από την πλήρη
υποκατάσταση υπαρχουσών θέσεων και κατηγοριών
επαγγελμάτων- είναι πιθανό να υποκαταστήσουν συγκεκριμένα
καθήκοντα τα οποία στο παρελθόν διεξάγονταν ως τμήμα των
επαγγελμάτων αυτών, απελευθερώνοντας τους εργαζόμενους
ώστε να επικεντρωθούν σε νέα καθήκοντα και οδηγώντας σε ένα
σύστημα δεξιοτήτων που θα αλλάζει γρήγορα όσον αφορά σε
αυτά τα επαγγέλματα.

Ακόμα και τα επαγγέλματα που επηρεάζονται λιγότερο από τις
τεχνολογικές αλλαγές και έχουν ιδιαίτερα σταθερές προοπτικές
πρόσληψης απαιτούν μια ανανέωση στις δεξιότητες. Σήμερα, το
εργατικό δυναμικό χρειάζεται επανακατάρτιση κάθε 5 χρόνια,
σε αντίθεση με τα 20-25 χρόνια στο παρελθόν.
Ας το αναλύσουμε λίγο περισσότερο: Γιατί είναι σημαντικό;
Οι αγορές εργασίας στον κόσμο αναδεικνύουν συνεχώς
διάφορους τύπους «αναντιστοιχίας», συμπεριλαμβανομένης
αυτής μεταξύ του αριθμού εκείνων που αναζητούν εργασία και
του αριθμού των υπαρχουσών ευκαιριών εργασίας, η οποία
αναντιστοιχία αντικατοπτρίζεται στην ανεργία.

Αλλά, κυρίως, από μια πιο απλή οπτική γωνίαΜήπως οι εταιρείες αναζητούν στην τοπική αγορά εργασίας δεξιότητες που δεν υπάρχουν;
Γιατί η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη μοιάζει να χρειάζεται εισαγωγή εξειδικευμένου προσωπικού;
Μήπως η εκπαίδευση και η επένδυση στη μόρφωση της νεολαίας δεν θα τους εξασφαλίσει εργασία;
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Οικονομικό επίπεδο και δομή
Δημογραφικά Στοιχεία
Μητρική και παιδική υγεία

Τεχνολογία
Οργάνωση της Εργασίας
και Θεσμικές παράμετροι

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Εκπαιδευτική επιτυχία
Επίπεδο γνωστικών δεξιοτήτων
Διαμόρφωση δεξιοτήτων

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Εργασία από την εκπαίδευση, Εργασία
από την απασχόληση, Αξιολόγηση
δεξιοτήτων με βάση τα καθήκοντα του
επαγγέλματος

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
Εκπαιδευτική αναντιστοιχία
Δεξιότητες & ανεπίσημη εργασία
Θέσεις εργασίας που δεν καλύπτονται εύκολα
Κενά δεξιοτήτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ανάπτυξη και παραγωγικότητα
Επίπεδο γνωστικών δεξιοτήτων
Διαμόρφωση δεξιοτήτων

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τις δεξιότητες και οι οποίοι διασυνδέονται με την οικονομική
παραγωγικότητα και την ατομική ανάπτυξη. Για ένα έθνος με καλύτερη γνωστική ανάπτυξη και πυραμιδοειδή ανάπτυξη των
δεξιοτήτων με ένα συμπαγές μπλοκ κορυφαίων ειδικών.
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Τι είναι η αναντιστοιχία δεξιοτήτων;
Η Αναντιστοιχία Δεξιοτήτων ορίζεται ως το κενό μεταξύ των επαγγελματικών και προσωπικών δεξιοτήτων ενός ατόμου και
των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας. Έχει μετατραπεί σε κεντρική πρόκληση για την Ανατολική Ευρώπη, επηρεάζοντας σε
πολλά επίπεδα, από την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέχρι την τρέχουσα και
μελλοντική ευημερία της νεολαίας.
Παρακάτω μερικοί από τους πιο πολυσυζητημένους τύπους αναντιστοιχίας.
ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ
Έλλειψη δεξιοτήτων (πλεόνασμα)

Η ζήτηση (προσφορά) για έναν ειδικό τύπο δεξιοτήτων ξεπερνά την προσφορά (ζήτηση) των ανθρώπων με αυτή τη δεξιότητα

Κενά δεξιοτήτων

Ο τύπος ή το επίπεδο δεξιοτήτων είναι διαφορετικό από το απαιτούμενο για την ορθή εκτέλεση του επαγγέλματος

Κάθετη αναντιστοιχία

Το επίπεδο εκπαίδευσης ή κατάρτισης είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το απαιτούμενο

Οριζόντια αναντιστοιχία

Ο τύπος/το πεδίο εκπαίδευσης ή δεξιοτήτων είναι ακατάλληλο για το επάγγελμα

Υπερεκπαίδευση (υποεκπαίδευση)

Οι εργαζόμενοι έχουν περισσότερα (λιγότερα) χρόνια εκπαίδευσης από αυτά που ζητά η θέση

Υπερκατάρτιση (υποκατάρτιση)

Οι Εργαζόμενοι έχουν μεγαλύτερο (μικρότερο) επίπεδο κατάρτισης από αυτό που απαιτεί το επάγγελμα

Απαξίωση των δεξιοτήτων

Δεξιότητες που παλιότερα χρησιμοποιούνταν σε ένα επάγγελμα δεν απαιτούνται πια και/ή έχουν φθαρεί με το χρόνο

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων, Ενεργοποίηση και Αντιστοίχιση1
Ο καθορισμός της προόδου των δεξιοτήτων μιας χώρας είναι βασικός για την κατανόηση των βημάτων που πρέπει να γίνουν.
Ας ρίξουμε μια ματιά στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη1:
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Χώρα

Απόκτηση Ανώτερης
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης

Συμμετοχή σε μη
υποχρεωτική Μετεκπαίδευση
(τους τελευταίους 12 μήνες)

Συμμετοχή σε Κατάρτιση
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης

Κυβερνητικές δαπάνες
στην εκπαίδευση ως %
ποσοστό του ΑΕΠ (%)

Πολωνία

0.15

-0.01

-0.01

8.26

Ρουμανία

0.08

-0.07

0.04

5.98

Τσεχική Δημοκρατία

0.23

0.06

0.08

5.83

Ελλάδα

-0.05

-0.04

-0.06

4.4

Ουγγαρία

0.12

-0.03

-0.08

7.89

Σλοβενία

0.10

0.00

0.05

6.7

Σλοβακία

0.21

0.02

0.07

5.9

Κροατία

0.15

-0.02

0.07

6.12

Βουλγαρία

0.08

-0.06

NA

8.26
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Χώρα

Ποσοστό απασχόλησης
Πρόσφατων Αποφοίτων

Νεολαία σε κατάσταση
NEET

Πολωνία

-0.01

0.01

Ρουμανία

-0.14

-0.04

Τσεχική Δημοκρατία

0.07

0.16

Ελλάδα

-0.46

-0.27

Ουγγαρία

0.03

-0.03

Σλοβενία

0.09

0.12

Σλοβακία

-0.05

-0.01

Κροατία

-0.20

-0.25

Βουλγαρία

-0.15

-0.22

ΑΝΤΙΣΤΟΊΧΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Χώρα

Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
που εργάζονται σε επαγγέλματα που
απαιτούν λιγότερες δεξιότητες

Οι εργοδότες αναμένουν
απαξίωση των
δεξιοτήτων σε 5 χρόνια

Υποαπασχολούμενοι
μερικώς
απασχολούμενοι

Δομικές κενές
θέσεις εργασίας

Ποσοστά
μακροχρόνια
ανέργων

Πολωνία

-0.10

-0.04

0.17

0.43

0.06

Ρουμανία

0.08

0.14

-0.47

0.39

0.10

Τσεχική Δημοκρατία

0.26

-0.27

0.31

0.11

0.37

Ελλάδα

-0.25

0.02

-0.08

0.14

-0.54

Ουγγαρία

0.23

0.11

0.21

0.24

0.06

Σλοβενία

0.19

-0.32

0.14

0.31

-0.01

Σλοβακία

0.04

-0.13

0.22

0.17

-0.18

Κροατία

0.10

-0.14

0.21

0.04

-0.22

Βουλγαρία

-0.26

0.42

0.28

0.31

-0.08

Η Τσεχική Δημοκρατία ηγείται με τα μεγαλύτερα ποσοστά σε όλη την ΕΕ για τη δια βίου μάθηση, την Επαγγελματική
Εκπαιδευτική Κατάρτιση και βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο και στους 3 πυλώνες που καταμετρήθηκαν. Έχει επίσης καλή
απόδοση στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με υψηλή συμμετοχή σε σχέση με όλη την Ευρώπη, εν γένει. Τα βασικά
σημεία όσον αφορά στην Τσεχική Δημοκρατία σχετικά με τις δεξιότητες είναι η αποφυγή της «φυγής εγκεφάλων» και η επιδίωξη
της εμπλοκής των μαθητών λυκείου στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για το χτίσιμο καριέρας.
Η Τσεχική Δημοκρατία υπήρξε πολύ καλή στη δημόσια θεμελίωση της ανάπτυξης των τάσεων δεξιοτήτων και εργασίας
παρέχοντας ανάλυση ξεχωριστά για κάθε επάγγελμα σχετικά με τις αλλαγές των δεξιοτήτων και το πώς ένα άτομο μπορεί να
βελτιώσει τη δυναμικότητά του στην αγορά. Μια ματιά στο budoucnostprofesi, μια διαδικτυακή πύλη για τις Μελλοντικές
Δεξιότητες της Τσεχίας, σχετικά με τις κορυφαίες δεξιότητες που προτείνονται από τον Όμιλο Adecco για την Κεντρική και
Ανατολική Ευρώπη για το Management της Τεχνολογίας Πληροφορικής.3
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Περίληψη σημερινών και μελλοντικών απαιτήσεων:
Σημερινή αντιστοιχία δεξιοτήτων

Μελλοντική αντιστοιχία δεξιοτήτων

Τεχνολογία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πωλήσεις, marketing, νομικά
Διαδικασίες, διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων
Κοινωνικές δεξιότητες
Γλώσσες
Διεπιστημονική γνώση
Εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις
Γενικές τεχνικές γνώσεις

Η Πολωνία ακολουθεί την Τσεχική Δημοκρατία σε πολλά
πεδία στα οποία έχει υπέροχα αποτελέσματα, ούσα κάτω
από τον ευρωενωσιακό μέσο όρο μόνο όσον αφορά στην
ενεργοποίηση δεξιοτήτων. Αυτό δείχνει ότι οι νεαροί
απόφοιτοι δεν είναι απαραίτητα εξοπλισμένοι με τις σωστές
δεξιότητες και παρά το ότι έχουν αρκετά καλή και άμεση
απασχόληση στην πολωνική αγορά εργασίας, χρειάζονται
ακόμη κατάρτιση για να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους
με έμφαση στην εξειδίκευση.

Η Σλοβενία είναι ένας ακόμη ισχυρός παίκτης με σπουδαία
ποσοστά στην Επαγγελματική Εκπαιδευτική Κατάρτιση και τη
μεταλυκειακή εκπαίδευση. Η Σλοβενία βρίσκεται πίσω στην
ενεργοποίηση του γηράσκοντος πληθυσμού άνω των 50
ετών και τη διατήρησή του στην εργασία πριν τη
συνταξιοδότηση. Ένας άλλος παράγοντας είναι ότι η
Σλοβενία έχει πολύ υψηλά ποσοστά απαξιωμένων
δεξιοτήτων, με πολλές δεξιότητες να αντικαθίστανται
πλήρως από νέες.

Ο Δρ. Ιωάννης Νικολάου, Εργασιακός / Οργανωσιακός Ψυχολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στο
τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Διοίκηση
Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών, αναφέρει ότι οι κυβερνήσεις χρειάζεται να επενδύσουν πολλά στην
εκπαίδευση.
Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα χωρών όπως η Πολωνία, η Βουλγαρία και η Ουγγαρία,
που έχουν αυξήσει τα κονδύλια για την παιδεία, ως ποσοστό του ΑΕΠ τους. Η εκπαίδευση είναι η καλύτερη απάντηση στην επιτυχή
αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων. Ακόμη, οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να ενθαρρύνουν την ευθυγράμμιση μεταξύ της
εκπαίδευσης (ειδικά των πανεπιστημίων) και της αγοράς, προκειμένου να μειώσουν την έλλειψη ταλέντων σε συγκεκριμένα
επαγγέλματα και να παρέχουν επανακατάρτιση σε υποψηφιους και εργαζομένους σε τομείς που υποφέρουν από αυξημένο
πλεόνασμα προσφοράς υποψηφίων και υψηλά ποσοστά ανεργίας.
Στο σύνολό της, η Ελλάδα έχει τα χαμηλότερα ποσοστά μεταξύ τω 28 κρατών μελών της ΕΕ, με τιμές κάτω του ευρωενωσιακού
μέσου όρου για κάθε έναν εκ των τριών πυλώνων με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά στη μακροχρόνια ανεργία..
Ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Country Manager του Ομίλου Adecco Ελλάδας λέει: Σε μια πρόσφατη έρευνα του Ομίλου Adecco
στην Ελλάδα, το 80% των εργοδοτών είπε ότι θεωρεί ότι το εκπαιδευτικό σύστημα την Ελλάδα δεν εξοπλίζει τους αποφοίτους με
το αναγκαίο μείγμα δεξιοτήτων που απαιτείται από την αγορά εργασίας. Στην ίδια έρευνα βρήκαμε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες που
αναζητούνται περισσότερο από τις εταιρείες στην Ελλάδα είναι η επιχειρηματική ηθική, η ικανότητα εργασίας σε ομάδα, η ευελιξία
και η προσαρμοστικότητα, όπως και οι επικοινωνιακές δεξιότητες. Απαντώντας στο αν βρίσκουν τις δεξιότητες αυτές στους
υποψηφίους που αξιολογούν για θέσεις εργασίας στις εταιρείες τους, μας είπαν ότι δεν τις βρίσκουν εύκολα και στο βαθμό στον
οποίο τις χρειάζονται. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο πιο αποτελεσματικός δρόμος να αντιμετωπιστεί το κενό των
δεξιοτήτων είναι μέσω των σχημάτων Πρακτικής Άσκησης και Μαθητείας που μπορούν να προετοιμάσουν τους νέους για τον κόσμο
της εργασίας. Επίσης, είναι σημαντικό οι σχολές και τα πανεπιστήμια να εξοικειώσουν τους σπουδαστές τους με τις επιχειρηματικές
πρακτικές.
Να τους διδάξουν πώς να δουλεύουν σε ομάδες, να τους δίνουν την ευκαιρία να μιλούν δημόσια, να βελτιώνουν τις δεξιότητες
παρουσίασης και επικοινωνίας κτλ. Είναι αλήθεια ότι έχουμε έναν μεγάλο αριθμό υψηλά καταρτισμένων υποψηφίων στην Ελλάδα,
όσον αφορά στο ακαδημαϊκό τους υπόβαθρο. Χρειάζεται να επικεντρωθούμε στην ενδυνάμωσή τους με τις αναγκαίες κοινωνικές
δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να σταθούν στον σημερινό κόσμο της εργασίας.
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Βάζοντας στο μικροσκόπιο
τις ελλείψεις δεξιοτήτων ανά χώρα1
Η αναντιστοιχία σε επαγγέλματα προτεραιότητας αποδεικνύει τη σημασία της εκπαίδευσης με βάση τις ανάγκες της αγοράς
και εμείς στρέφουμε το βλέμμα σε ορισμένες " από τις σημαντικότερες" αναντιστοιχίες. Θα αναφερθούμε αναλυτικά σε 3
κλάδους στο επόμενο κεφάλαιο και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε ορισμένα σημαντικά ερωτήματα:

Κροατία

Αναντιστοιχία σε επαγγέλματα
που βρίσκονται σε προτεραιότητα

Επαγγέλματα στα οποία υπάρχει έλλειψη

Επαγγέλματα στα οποία υπάρχει πλεόνασμα

Επαγγελματίες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Πολιτικοί επιστήμονες

Μηχανολόγοι /μηχανικοί

Δημοσιογράφοι

Γιατροί

Φιλόσοφοι

Επαγγελματίες υγείας
Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (μαθηματικοί)

Βουλγαρία

Αναντιστοιχία σε επαγγέλματα
που βρίσκονται σε προτεραιότητα

Επαγγέλματα στα οποία υπάρχει έλλειψη

Επαγγέλματα στα οποία υπάρχει πλεόνασμα

Επαγγελματίες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Εργαζόμενοι στο δρόμο

Δάσκαλοι
Επαγγελματίες υγείας

Εργάτες στα ορυχεία, τις κατασκευές, τη
μεταποίηση και τις συγκοινωνίες

Επαγγελματίες χρηματιστικών και μαθηματικών επιστημών

Εργάτες στη διαχείριση απορριμμάτων

Μεσίτες και εργαζόμενοι στις αγορές και τις πωλήσεις

Εργάτες γης, δασών και αλιείας

Επαγγελματίες υπηρεσιών διοίκησης επιχειρήσεων

Καθαριστές και βοηθοί

Ελλάδα

Αναντιστοιχία σε επαγγέλματα
που βρίσκονται σε προτεραιότητα

Επαγγέλματα στα οποία υπάρχει έλλειψη

Επαγγέλματα στα οποία υπάρχει πλεόνασμα

Επαγγελματίες υπηρεσιών διοίκησης επιχειρήσεων
Επαγγελματίες ΤΠΕ και τεχνικοί υποστήριξης

Εργάτες στις κατασκευές και συναφή
επαγγέλματα

Managers πωλήσεων, marketing και ανάπτυξης

Εργάτες σε ορυχεία και στις κατασκευές
Μαραγκοί, επιπλοποιοί και εργαζόμενοι σε
συναφή επαγγέλματα
Βαφείς, καθαριστές κτιρίων και εργαζόμενοι
σε συναφή επαγγέλματα
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Τσεχική Δημοκρατία

Αναντιστοιχία σε επαγγέλματα
που βρίσκονται σε προτεραιότητα

Επαγγέλματα στα οποία υπάρχει έλλειψη

Επαγγέλματα στα οποία υπάρχει πλεόνασμα

Μηχανικοί και άλλοι τεχνικοί επαγγελματίες

Εργαζόμενοι στον τομέα του τουρισμού
και του επισιτισμού

Επαγγελματίες της μαιευτικής
Ιατροί και άλλοι επαγγελματίες υγείας
Επαγγελματίες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Project managers
Υπάλληλοι γραφείου

Δάσκαλοι

Αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι και σχεδιαστές

Σλοβενία

Αναντιστοιχία σε επαγγέλματα
που βρίσκονται σε προτεραιότητα

Επαγγέλματα στα οποία υπάρχει έλλειψη

Επαγγέλματα στα οποία υπάρχει πλεόνασμα

Επαγγελματίες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Εργάτες στις κατασκευές και συναφή
επαγγέλματα

Επαγγελματίες υγείας
Επιστήμονες και επαγγελματίες μηχανικής

Επιστήμονες και συναφή επαγγέλματα προς την
μηχανική
Εργάτες στο μέταλλο, τις μηχανές και συναφή
επαγγέλματα
Χειροτέχνες και τυπογράφοι
Οδηγοί και λειτουργοί κινητών μονάδων
Επαγγελματίες επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων και διοίκησης επιχειρήσεων
Λειτουργοί σταθερών μονάδων και λειτουργοί
μηχανών
Εργαζόμενοι στις προσωπικές υπηρεσίες
Υπάλληλοι γραφείου

Πολωνία

Αναντιστοιχία σε επαγγέλματα
που βρίσκονται σε προτεραιότητα

Επαγγέλματα στα οποία υπάρχει έλλειψη

Επαγγέλματα στα οποία υπάρχει πλεόνασμα

Ειδικοί στις ΤΠΕ

Εργαζόμενοι στη δασοπονία και την αλιεία με
προσανατολισμό των δεξιοτήτων τους στην
αγορά

Ειδικοί στη φροντίδα υγείας
Managers
Επιστήμονες και επαγγελματίες μηχανικής
Ειδικευμένοι χειρωνακτικά εργαζόμενοι
Επαγγελματίες εκπαίδευσης

Εργαζόμενοι επεξεργασίας τροφίμων
Εργαζόμενοι επεξεργασίας ξύλου
Εργαζόμενοι σε επαγγέλματα ένδυσης και
άλλων συναφών τεχνών και εμπορίων
Κοινωνικοί επαγγελματίες, επαγγελματίες
πολιτισμού και συναφή επαγγέλματα
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Ρουμανία

Αναντιστοιχία σε επαγγέλματα
που βρίσκονται σε προτεραιότητα

Επαγγέλματα στα οποία υπάρχει έλλειψη

Επαγγέλματα στα οποία υπάρχει πλεόνασμα

Επαγγελματίες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Εργαζόμενοι ενημέρωσης πελατών

Επαγγελματίες υγείας

Υπάλληλοι

Δάσκαλοι

Managers πωλήσεων χονδρικής και λιανικής

Επαγγελματίες πωλήσεων, marketing και δημοσίων σχέσεων

Υπαίθριοι πωλητές (πλην επισιτισμού)

Οικονομολόγοι, νομικοί και ανώτερα στελέχη

Επόπτες κατασκευών και οικιακών

Managers Επαγγελματικών υπηρεσιών
Δασοπόνοι και συναφή επαγγέλματα
Επαγγελματίες υπηρεσιών διοίκησης

Ουγγαρία

Αναντιστοιχία σε επαγγέλματα
που βρίσκονται σε προτεραιότητα

Επαγγέλματα στα οποία υπάρχει έλλειψη

Επαγγέλματα στα οποία υπάρχει πλεόνασμα

Επαγγελματίες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Υπαίθριοι πωλητές

Μηχανικοί και επαγγελματίες φυσικών επιστημών

Managers ξενοδοχείων και εστιατορίων

Επαγγελματίες υγείας

Εργάτες ορυχείων και οικοδομών, υπάλληλοι
γραφείου

Managers και επαγγελματίες οικονομικών και χρηματιστικών
υποθέσεων

Γενικοί υπάλληλοι γραφείου
Εργάτες γης, δασών και αλιείας
Λειτουργοί μηχανών υφασμάτινων, δερμάτινων
και γούνινων προϊόντων
Εργάτες στο χώρο της ένδυσης και συναφή
επαγγέλματα
Βοηθοί προετοιμασίας τροφίμων, ταμίες και
υπάλληλοι έκδοσης εισιτηρίων
Πωλητές καταστημάτων
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Συστάσεις του ομίλου Adecco
Ο Όμιλος Adecco αντιμετωπίζει τις τρέχουσες ελλείψεις σε δεξιότητες όπως και την αναντιστοιχία δεξιοτήτων
με τις εξής συστάσεις:
• Η εκπαίδευση με βάση την εργασία, όπως η μαθητεία, διασφαλίζει ότι το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης αντιστοιχεί
στις ανάγκες των επιχειρήσεων, δίνοντας ταυτόχρονα στους νέους μια αξιόλογη πρώτη εμπειρία στην
πραγματικότητα του κόσμου της εργασίας.
• Η δια βίου μάθηση είναι απαραίτητη σε καιρούς γρήγορων τεχνολογικών, οικονομικών και δημογραφικών
αλλαγών.
• Η κινητικότητα στην εργασία είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις, ώστε να βρουν τις δεξιότητες που
χρειάζονται, παρά τις ελλείψεις στην τοπική αγορά εργασίας.
• Η διαφορετικότητα έχει μετατραπεί σε παράγοντα κλειδί για την επιτυχία των επιχειρήσεων, συνδυάζοντας
στρατηγικές που καλύπτουν ανάγκες για ποικιλόμορφο εργατικό δυναμικό (από άποψη φύλου, ηλικίας,
γεωγραφικής/πολιτισμικής προέλευσης), όπως και διαφορετικότητα στις συμβάσεις και τις μορφές εργασίας.
Εξερευνήστε με τον Όμιλο Adecco αναλυτικά 3 βιομηχανίες: Αυτοκίνησης, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Μηχανικής
στο Κεφάλαιο 3

Παραπομπές:
1.

Skillspanorama.cedefop.europa.eu. (2018). Skills Panorama. [online]
Available at: http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en.

2.

The Future of Jobs - World Economic Forum. (n.d.). Retrieved from http://
www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf

3.

[http://www.praguebest.cz], P. S. (n.d.). Budoucnost profes. Retrieved from
http://budoucnostprofesi.cz/en/index.html
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Μια μικρή γεύση:
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Ανάλυση δεξιοτήτων σε κομβικές βιομηχανίες

Τεχνολογίες Πληροφορικής,
Αυτοκινητοβιομηχανία
και Μηχανική

Ο επιταχυνόμενος ρυθμός της τεχνολογικής, δημογραφικής και
κοινωνικο-οικονομικής ανακατάταξης μετασχηματίζει την αγορά και
τα επιχειρηματικά μοντέλα και μειώνει σταδιακά τη διάρκεια ζωής
των υπαρχουσών δεξιοτήτων των εργαζομένων.
Για παράδειγμα, τεχνολογικές ανατροπές όπως η ρομποτική και η
νοημοσύνη των μηχανών- περισσότερο από την πλήρη
υποκατάσταση υπαρχουσών θέσεων και κατηγοριών
επαγγελμάτων- είναι πιθανό να υποκαταστήσουν συγκεκριμένα
καθήκοντα τα οποία στο παρελθόν διεξάγονταν στο πλαίσιο των
επαγγελμάτων αυτών, απελευθερώνοντας τους εργαζόμενους

Ο αντίκτυπος είναι
ήδη αισθητός

ώστε να επικεντρωθούν σε νέα καθήκοντα και οδηγώντας σε ένα
σύστημα δεξιοτήτων που θα αλλάζει ταχύτατα όσον αφορά σε
αυτά τα επαγγέλματα. Ακόμα και τα επαγγέλματα που
επηρεάζονται λιγότερο από τις τεχνολογικές αλλαγές και έχουν
ιδιαίτερα σταθερές προοπτικές πρόσληψης απαιτούν μια ανανέωση
στις δεξιότητες. Σήμερα, το εργατικό δυναμικό χρειάζεται
επανακατάρτιση κάθε 5 χρόνια, σε αντίθεση με τα 20-25 χρόνια,
στο παρελθόν. Ας το αναλύσουμε λίγο περισσότερο: Γιατί είναι
σημαντικό;

2015–2017

2018–2020

• Αυξανόμενη γεωπολιτική ρευστότητα

• Νέες παροχές ενέργειας και τεχνολογίες

• Τεχνολογία mobile internet και cloud

• Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT)

• Βήματα στην υπολογιστική ισχύ και στα Μεγάλα
Δεδομένα

• Προωθημένη μεταποίηση και εκτύπωση σε 3D

• Πληθοπορισμός, οικονομία χωρίς σύνορα και
πλατφόρμες peer-to-peer
• Ανάδυση της μεσαίας τάξης στις αναδυόμενες
αγορές
• Γρήγορη αστικοποίηση

• Μακροζωία και γηράσκουσες κοινωνίες
• Οι νέες ανησυχίες των καταναλωτών για
ζητήματα ηθικής και ιδιωτικότητας

• Προωθημένη ρομποτική και αυτόνομη
μετακίνηση
• Τεχνητή νοημοσύνη και νοημοσύνη των
μηχανών
• Προηγμένα υλικά, βιοτεχνολογία και
γονιδιακή επιστήμη

• Οι αναδυόμενες φιλοδοξίες των γυναικών
και η οικονομική δύναμη

• Εργασιακά περιβάλλοντα που μεταβάλλονται και
ευέλικτες εργασιακές διευθετήσεις
• Κλιματική αλλαγή, περιορισμοί στους φυσικούς
πόρους και μετάβαση σε μια πιο πράσινη
οικονομία
Αρνητικές προοπτικές σταθερές δεξιότητες

Θετικές προοπτικές σταθερές δεξιότητες

100
90

Φροντίδα υγείας

Ενέργεια

70
Κινητικότητα

60

2015–2020. %

Σταθερότητα δεξιοτήτων

Μέσος όρος

80

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας,
Ψυχαγωγία και Ενημέρωση,
Καταναλωτικά προϊόντα
Επαγγελματικές
Υπηρεσίες
Τεχνολογία
Πληροφοριών και
Επικοινωνίας (ICT)

Εργασίες υποδομών
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
& Επενδύσεις

50
40
30
20

Αρνητικές προοπτικέςΔιατάραξη δεξιοτήτων
-1,0

-0,5

Θετικές προοπτικέςΔιατάραξη δεξιοτήτων

10
0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Αναμενόμενες αλλαγές στην εργασία, 201 5-2020. %
Πηγή: Ανάλυση του WEF
Η πρόσληψη μιας ομάδας “επιστημόνων δεδομένων” ή κάποιων με άλλους πιθανά «μοδάτους» τίτλους θέσης, δεν αρκεί. Η ενσωμάτωση του
εργατικού δυναμικού με την καθοδήγηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Τεχνολογίας σε αυτά τα νέα επαγγέλματα με την ταυτόχρονη
ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού έχει πραγματική αξία.
Οι οργανισμοί χρειάζονται ποικιλόμορφο εργατικό δυναμικό με μια νοοτροπία που να λαμβάνει υπόψη τις πιθανότητες. Αυτό καθορίζει το
μέλλον του management, οι managers θα επικεντρωθούν στη συνθετότητα της διοίκησης με ταυτόχρονη ενασχόληση με πολλά καθήκοντα,
στην αποτελεσματική ανθρώπινη διάδραση με ταύτιση συναισθημάτων. Ο Όμιλος Adecco προσπαθεί να μελετήσει 3 βασικούς κλάδους: Τις
Τεχνολογίες Πληροφοριών, την Αυτοκινητοβιομηχανία και την Αεροναυπηγική και να χαρτογραφήσει τις αλλαγές σε αυτές τις πολύ βασικές
βιομηχανίες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, οι οποίες συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.
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Τεχνολογία Πληροφοριών
Από τη στιγμή που οι δεξιότητες ΤΠΕ παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη έλλειψη στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη,
προσπαθούμε να ερευνήσουμε σε βάθος και να κατανοήσουμε πού οφείλεται αυτό και ποιοι είναι οι πραγματικοί μοχλοί των
υπαρχουσών δεξιοτήτων της Τεχνολογίας Πληροφοριών.
Effecting IT Staffing skills
1

2

ΜΜΕ, Ψυχαγωγία και
Ενημέρωση
Ο Ρομποτικός Αυτοματισμός
και η Τεχνητή Νοημοσύνη
μειώνουν την ποσότητα της
ανθρώπινης εργασίας
αλλαγή της λειτουργίας και
των επιχειρηματικών
μοντέλων με ψηφιοποίηση

3

4

Ψηφιακός εσωπορισμός

Νέοι τρόποι εργασίας

Εμπορευματοποίηση

Οι εταιρείες ζητούν
κρίσιμες δεξιότητες όπως
επιστήμονες δεδομένων και
αναλυτές εμπειρίας πελάτη
προκειμένου να είναι
ανταγωνιστικοί

Ο ευέλικτος
μετασχηματισμός και τα
DevOps δημιουργούν
έξυπνες διαδικασίες εντός
των συνόρων

Η εξωτερική ανάθεση
παραδοτέων αντικαθιστά τη
στελέχωση θέσεων,
προκειμένου να επιτευχθεί
ευελιξία και στάθμιση

6

5
Κανονιστικές εξελίξεις
Προστατευτισμός και νομική
αβεβαιότητα που
προκαλείται π.χ. από τις
διακυβερνήσεις (ΗΠΑ) και
τις εργατικές ενώσεις
(Γερμανία)

Αλλαγές στο τοπίο της
ανταγωνιστικότητας
Αύξηση της
αποκρυστάλλωσης της
αγοράς, Ανάγκη για
στάθμιση,
Νέες είσοδοι, (π.χ. Cloud,
Τεχνητή Νοημοσύνη)

Ποιες είναι οι πιο περιζήτητες δεξιότητες αυτή τη στιγμή;

Οι Developers λογισμικού/ Προγραμματιστές παραμένουν περιζήτητοι
Σύστημα Δεξιοτήτων
Project
manager

Περιγραφή

• Ρroject managers με δεξιότητες και μεγάλη πείρα που εργάζονται εντός της εταιρείας είναι δύσκολο
να βρεθούν,
• Οι δεξιότητες των project leader είναι, επομένως, σπάνιες και έτσι, περιζήτητες,
• Οι Vendors ανταγωνίζονται τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δεν έχουν τόσα διοικητικά
έξοδα (κατά συνέπεια είναι πιο φτηνοί)

Developers
λογισμικού/
προγραμματιστές

• Η ανάπτυξη λογισμικού καθορίζεται από τον σκληρό διεθνή ανταγωνισμό (π.χ. Tata, Infosys, Wipro),
• Ανάπτ. Εξαρτάται έντονα από τη χρήση,
- Αν το Java, C ++, κτλ είναι ένα εμπόρευμα (εξωτερική ανάθεση στην Ινδία κτλ.),
- Αν χρειάζεται αλληλεπίδραση των πελατών, διαδικασία (επανα)σχεδιασμού και κατανόηση του
συστήματος ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού, δεν γίνεται εξωτερική ανάθεση

Δεδομένα/
αρχιτέκτονες
cloud/επιστήμονες

• Οι αρχιτέκτονες δεδομένων/επιστήμονες καθίστανται πολύ σημαντικοί όσον αφορά σε τάσεις όπως
τα Μεγάλα Δεδομένα, η Ρομποτική και η Τεχνητή Νοημοσύνη

Κυβερνοασφάλεια/
ασφάλεια
δεδομένων

• Η Κυβερνοασφάλεια βρίσκεται σε υψηλή θέση στην Ημερήσια Διάταξη της CIOs-esp. μετά τις
τελευταίες παγκόσμιες διαρροές δεδομένων,
• Οι Vendors μπορούν να παράσχουν μεγάλη ειδίκευση στον πελάτη, ο οποίος δεν έχει εξειδίκευση,
• Οι απαιτούμενες δεξιότητες συχνά εξειδικεύονται με βάση τα πλαίσια (γνώση συστημάτων,
εμπειρία σε θέματα διαρροής δεδομένων και επιθέσεις καθίστανται χρήσιμες)

Διασφάλιση ποιότητας
λογισμικού/
δοκιμή λογισμικού

• Η διασφάλιση ποιότητας και η δοκιμή λογισμικού είναι κατά βάση ένα σύστημα δεξιοτήτων που
καθοδηγείται από τον όγκο, υπό μια αυξανόμενη πίεση εμπορευματοποίησης από την
προωθημένη τεχνολογία όπως ευέλικτα devOps,
• Esp. για την αποδοχή του χρήστη (η εκτέλεση της δοκιμής δεν είναι καν εμπόρευμα)

Κέντρο
πληροφοριών/
υποδομή ΤΠ

• Τα κέντρα εξυπηρέτησης είναι συχνά δραστηριότητες αποκλειστικά στο εξωτερικό ή κοντά
στην έδρα, που απαιτούν τοπική στήριξη που γίνεται εντός των συνόρων,
• Συχνά υπάρχει ένα ξεκάθαρο μοντέλο επιπέδων για την υποστήριξη (Επίπεδο 1,2 και 3)

Σημείωση: "Άλλα" συστήματα δεξιοτήτων για τα οποία δεν γίνεται πιο στενή έρευνα. Ο διαχωρισμός των δεξιοτήτων βασίζεται
στην ανάλυση που γίνεται στις ΗΠΑ. -Πηγή: Συνεντεύξεις σε ειδικούς, BCG

s
i
s
y
l
a
An
s
l
l
i
k
S
ustries
Ind
y
e
K
of

100 %
12 %

26 %

9%
1%
6%
13 %

33 %
Άλλα

Συνολική
αγορά

Οι δεξιότητες εφαρμόζονται σε οριζόντιο επίπεδο
Tech/Telco

Τραπεζικές υπηρεσίες/
Χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες/Ασφαλίσεις

Εμπόριο

Φροντίδα υγείας/
Φαρμακευτική/
Βιοτεχνολογία/
Ιατρική ανάπτυξη...

Δημόσιος τομέας

Μεταποίηση
Προωθεί επίσης την
εξάρτηση της Μηχανικής
από τις δεξιότητες ΤΠ

Poject
Manager
Developers
λογισμικού/
προγραμματιστές
Δεδομένα/
αρχιτέκτονες cloud/
επιστήμονες
Κυβερνοασφάλεια/
ασφάλεια
δεδομένων
Διασφάλιση
ποιότητας/δοκιμή
λογισμικού
Κέντρο
πληροφοριών/
υποδομή ΤΠ

Πλευρές αυτής της αλλαγής, όπως αναφέρθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, καθοδηγούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη και
τον Ρομποτικό Αυτοματισμό, καθώς και από τη γρήγορη αλλαγή επιχειρηματικών μοντέλων και μοντέλων ταλέντων όπως
περιγράφονται στο κεφάλαιο 1.

Περιγραφή
• Ο Ρομποτικός Αυτοματισμός και η Τεχνητή Νοημοσύνη μειώνουν την ποσότητα της ανθρώπινης εργασίας
• Αλλαγή της λειτουργίας και των επιχειρηματικών μοντέλων με ψηφιοποίηση
• Οι εταιρείες ζητούν κρίσιμες δεξιότητες όπως επιστήμονες δεδομένων και αναλυτές εμπειρίας πελάτη προκειμένου
να είναι ανταγωνιστικοί
• Ευέλικτος μετασχηματισμός και τα DevOps δημιουργούν έξυπνες διαδικασίες εντός των συνόρων
• Η εξωτερική ανάθεση παρεπόμενων διαδικασιών ως παραδοτέων αντικαθιστά τη στελέχωση θέσεων στον
οργανισμό, προκειμένου να κερδηθεί ευελιξία και στάθμιση

Περιγραφή
•
•
•
•
•
•

Επείγουσα ανάγκη για αποδοτικές λύσεις
Ο πελάτης δεν έχει μέσα, άδειες και υποδομές
Οι παλιές τεχνολογίες καθίστανται «παρεπόμενες»
Η έλλειψη εσωτερικής τεχνογνωσίας διαδικασιών γίνεται βασική ή αυξανόμενης σημασίας
Αξία της επιχειρηματικής δραστηριότητας και πνευματική ιδιοκτησία βασικών διαδικασιών
Χαμηλή ικανότητα ή έλλειψη πείρας για την εφαρμογή ευέλικτων βέλτιστων πρακτικών ή DevOps, όμως ανάγκη για
αποδοτικότητα, ποιότητα και πλεονέκτημα κόστους
• Η τεχνολογική εξέλιξη και η παγκοσμιοποίηση οδηγούν σε ένα σύστημα δεξιοτήτων που είναι διαθέσιμο σε όλο
τον κόσμο, δημιουργώντας δυνατότητες για αυθαιρεσίες
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Ο Country Manager της Adecco στην Ελλάδα, Κωνσταντίνος Μυλωνάς, μας δίνει μια εικόνα των δεξιοτήτων
ψηφιοποίησης και ΤΠΕ στην Ελλάδα: Τα τεχνολογικά βήματα εφαρμόζονται τόσο γρήγορα, ώστε η χαρτογράφηση της
στρατηγικής απόκτησης ταλέντων είναι μια πρόκληση που ο τομέας ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να αντιμετωπίσει. Η
προσέλκυση και η διατήρηση βασικών ψηφιακών ταλέντων μπορεί να διαφοροποιήσει τους νικητές από τους χαμένους του
σημερινού επιχειρηματικού κόσμου. Στην Ελλάδα μοιάζει να προσπαθούμε ακόμη να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις μαζί με
άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην ψηφιακή ανάπτυξη. Η Έκθεση Ψηφιακής Προόδου της Ευρώπης (EDPR, 2017) σημειώνει την
πρόοδο των κρατών μελών στα πλαίσια της ψηφιοποίησής τους. Η Ελλάδα κατέχει την 26η θέση στο σύνολο 28 κρατών
μελών. Εν γένει, η Ελλάδα δεν προοδεύει το ίδιο γρήγορα με άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. Από άποψη Ανθρωπίνου Κεφαλαίου,
η απόδοση της Ελλάδας είναι αρκετά κάτω του μέσου όρου της ΕΕ, ακόμη κι αν προοδεύει ελαφρά. Το 2016, το ποσοστό
του ελληνικού πληθυσμού που χρησιμοποιούσε το διαδίκτυο σε τακτική βάση (66%) ήταν από τα χαμηλότερα μεταξύ των
ευρωπαϊκών χωρών (ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 79%). Βλέπουμε ωστόσο, ότι ο αριθμός των ατόμων που έχουν τουλάχιστον
ένα βασικό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων αναπτύσσεται με ένα ποσοστό 46% το 2016 σε σύγκριση με ένα 44% το 2015.
Το ποσοστό των αποφοίτων στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών παραμένει
σχετικά υψηλό και αυτό είναι πολλά υποσχόμενο για το ψηφιακό μέλλον της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, η Ελλάδα
έχει ακόμη το χαμηλότερο ποσοστό ειδικών ΤΠΕ στο εργατικό της δυναμικό (1,2%) στην ΕΕ, όπως φαίνεται στην EDPR
2017.
Με την Ελλάδα να έχει υποφέρει πολλά τον τελευταίο καιρό από τη «φυγή εγκεφάλων», η προσέλκυση και διατήρηση
των ειδικών ΤΠΕ παραμένει κομβική για την υποστήριξη της ψηφιακής αλλαγής της χώρας. Με τα πρόσφατα τεχνολογικά
βήματα και τις γρήγορες αλλαγές που επιφέρουν στον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε, οι ψηφιακές δεξιότητες είναι
αναγκαίες σχεδόν για όλα τα επαγγέλματα. Η ανικανότητα διαχείρισης της ανάγκης αντιμετώπισης των ελλείψεων σε
ψηφιακά ταλέντα, θα μπορούσε να αυξήσει τους περιορισμούς για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Ο Tibet Egriglou, Zone Director Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής και Τουρκίας, σχολιάζει για την ανάγκη ανάπτυξης
δεξιοτήτων ΤΠΕ στην Τουρκία.
Η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ είναι αναπόφευκτα γεγονότα που πρέπει να προσαρμοστούν στον
επιχειρηματικό κόσμο. Πρέπει να προσαρμοστείτε στις νέες τεχνολογίες. Μπορείτε να παρατηρήσετε τις τεχνολογικές
εξελίξεις σε όλες τις βιομηχανίες. Το πιο σημαντικό σημείο είναι η ανοιχτή αντίληψη των ατόμων ώστε να συνεχίσουν μια δια
βίου μάθηση.
Δεν είμαστε έτοιμοι για τεχνητή νοημοσύνη ακόμα, ούτε ως κοινωνία ούτε ως άτομα. Αν και προσπαθούμε να το
καταφέρουμε. Με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων στην Τουρκία, δεν είναι μόνο ευθύνη, αλλά είναι επίσης μια ισχυρή
επένδυση για το μέλλον. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η επένδυση στον ψηφιακό χώρο και η βελτίωση των δεξιοτήτων για
τα υφιστάμενα επαγγέλματα.
Οι τεχνολογικές αλλαγές, η μεγαλύτερη ένταξη των ρομπότ και της τεχνητής νοημοσύνης επιφέρει μια μεγάλη αλλαγή στον
τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού. Τα τμήματα ανθρωπίνων πόρων πρέπει όχι μόνο να γνωρίζουν την αλλαγή για να
προετοιμάσουν τις εταιρείες τους για το μέλλον, αλλά και να προβλέψουν τις αλλαγές. Θα πρέπει επίσης να δείξουν τον
δρόμο για καλύτερη εκπαίδευση των επαγγελματιών όσον αφορά στις δεξιότητες.
Καθώς η ταχύτητα ανάπτυξης της τεχνολογίας αυξάνεται, δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε ότι θα χρειαστούν νέες
δεξιότητες. Είναι πολύ σημαντικό οι εταιρείες να προβλέπουν τις δεξιότητες και να τις αναπτύσσουν συνεχώς.
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Μια ανάλυση σε μερικές από τις χώρες με εστίαση στην τεχνολογία της πληροφορικής,
προσφορά της Modis, του Ομίλου Adecco:
ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΑΓΟΡΑ ITO 2016
Η πρόταση αξίας της Ουγγαρίας βασίζεται στη
γεωγραφική εγγύτητά της με τις ευρωπαϊκές χώρες,
στο μορφωμένο εργατικό δυναμικό, στην πολιτική και
οικονομική σταθερότητα μέσω της ένταξης στην ΕΕ,
στη στενή πολιτισμική συγγένεια με τη Δυτική Ευρώπη
και τις ΗΠΑ και στα κυβερνητικά κίνητρα για
εσωτερικές επενδύσεις. Περίπου 42.000 εργαζόμενοι
πραγματοποιούν εξαγωγικές επιχειρηματικές υπηρεσίες,
έχοντας την έδρα τους κυρίως στη Βουδαπέστη, με
πολύ μικρότερα εργατικά δυναμικά στο Debrecen, το
Szekesfehervar, το Pecs, το Bekescsaba και το
Szeged.

Συγκριτική κατάταξη εξωχώριων εγκαταστάσεων/
εγκαταστάσεων σε γειτονική χώρα
Γλώσσα
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα
Δεδομένων και ΤΠ 7

Δείκτες της χώρας

5

Κυβερνητική
στήριξη

6

Γενική και νομική
7
ωριμότητα

4

Δεξαμενή θέσεων
εργασίας

6,0
Πολιτισμική 8
συμβατότητα
Πολιτικό και οικονομικό 7
περιβάλλον

4
5

7 Υποδομές

Infrastructure as a Service (IaaS): 0,02
Εξωτερική ανάθεση εταιρικού δικτύου: 0,05
Εξωτερική ανάθεση για τις Συσκευές Τελικού Χρήστη: 0,03
Υπηρεσίες Κέντρου Δεδομένων: 0,14
Εξωτερική ανάθεση Εξατομικευμένων εφαρμογών: 0,01
Εξωτερική ανάθεση Εμπορικών εφαρμογών: 0,01

4,5 %

Αύξηση ΑΕΠ

+2,2 %

Πληθυσμός

10 milion

Εξωχώρια θέση

Ναι

Κόστος

Χονδρικό εμπόριο: 0,93%
Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας: 4,83%
Μεταφορές: 4,45%
Λιανικό εμπόριο: 6,23%
Μεταποίηση και Φυσικοί πόροι: 24,98%
Ασφαλίσεις: 5,35%
Πάροχοι υπηρεσιών φροντίδας υγείας: 3,75%
Κυβέρνηση: 15,65%
Εκπαίδευση: 1,48%
Επικοινωνία, ΜΜΕ και Υπηρεσίες: 18,56%
Τραπεζικές υπηρεσίες και αξιόγραφα: 13,90%

Εξωτερική ανάθεση κέντρου εξυπηρέτησης: 0,01

2,3 € / ώρα

Ανεργία

Εκπαιδευτικό
σύστημα

Αγορά ITO 2016 – κάθετος διαχωρισμός

Αγορά εξωτερικής ανάθεσης ΤΠ για το 2016

Ελάχιστος μισθός

10 κορυφαίοι πάροχοι
- Μερίδιο αγοράς για το 2016
Canon: 0,92%
Samsung SDS: 1,23%
Teleperformance: 1,48%
Accenture: 1,72%
Capgemini: 1,94%
TCS: 2,09%
Atos: 5,30%
IBM:10,42%
Getronics: 11,64%
HPE: 26,17%

ΟΥΓΓΑΡΙΑ - Προβλέψεις της αγοράς

Προβλέψεις αγοράς εξωτερικής ανάθεσης ΤΠ για το 2016-2021
Αθροιστικό ετήσιο ποσοστό αύξησης

0,4
0,4

EUR

0,3

1. Η αξία της πρότασης της Ουγγαρίας βασίζεται στη σταθερή οικονομία της, στη μόρφωση στους χώρους
εργασίας, στους ελκυστικούς ρυθμούς εργασίας και στα κυβερνητικά κίνητρα για εσωτερικές επενδύσεις.

CAGR
+3,9 %

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

2. Τα κέντρα παραδόσεων είναι πολύ συγκεντρωμένα γύρω από τη Βουδαπέστη, η οποία προμηθεύει
περισσότερο από το 80% των υπηρεσιών κοντά στα σύνορα. Περίπου 42.000 εργαζόμενοι
εκτελούν εξαγωγικές επιχειρηματικές υπηρεσίες με έδρα κυρίως στη Βουδαπέστη.
3. Η ουγγρική κυβέρνηση συνέχισε ένα πρόγραμμα για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, το οποίο
ξεκίνησε το 2014. Παρέχει περιφερειακές επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις κατάρτισης και διάφορες
φορολογικές ελαφρύνσεις.

0,2
0,1

4. Η ικανότητα σε ξένες γλώσσες είναι χαμηλότερη από πολλές άλλες περιοχές στην Ευρώπη και παρόλο που
οι περισσότεροι νέοι απόφοιτοι έχουν πλέον γνώσεις στα αγγλικά, δεν ομιλούνται ευρέως. Άλλες γλώσσες
που ομιλούνται στην Ουγγαρία είναι η γερμανική και η γαλλική, αλλά δεν είναι ευρέως διαθέσιμες.

0,1
0,0

Βασικά σημεία για την αγορά

2016

2017

2018

2019

2020
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2021

5. Το φορολογικό πλαίσιο κινείται σταδιακά από ένα σύστημα βασισμένο στο εισόδημα σε ένα σύστημα
βασισμένο στον φόρο κατανάλωσης. Επί του παρόντος, υπάρχει ένα κατ 'αποκοπή φορολογικό σύστημα με
φορολογικό συντελεστή εισοδήματος 16% και συντελεστή φορολογίας εταιρειών από 10% (έως 500
εκατομμύρια φιορίνια).

Μια ανάλυση σε μερικές από τις χώρες με εστίαση στην τεχνολογία της πληροφορικής,
προσφορά της Modis, του Ομίλου Adecco
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ -ΑΓΟΡΑ ITO 2016
Βασιζόμενη στην κληρονομιά της ως βασικού προμηθευτή
υλικού και λογισμικού στη Ρωσία, η Βουλγαρία έχει
καταστεί σημαντικός προμηθευτής τεχνικών δεξιοτήτων
στη νοτιοανατολική Ευρώπη, με τις εξαγωγές υπηρεσιών
να συνεισφέρουν σήμερα περισσότερο από το 3% της
οικονομίας της χώρας. Παρά τον σχετικά χαμηλό αριθμό
προσωπικού, η βιομηχανία εξαγωγών υπηρεσιών της
Βουλγαρίας αναπτύσσεται ταχύτατα λόγω της υγιούς
οικονομίας, της πολιτικής σταθερότητας και των ισχυρών
προσφορών σε ξένες γλώσσες. Στηριγμένη από ένα
περιβάλλον φιλικό προς τις επιχειρήσεις και από μια
νομοθετική βάση που απορρέει από την ένταξή της στην
ΕΕ, η Βουλγαρία χρησιμοποιείται ως ένας προορισμός
εξωτερικής ανάθεσης από έναν αυξανόμενο αριθμό
ευρωπαϊκών και βορειοαμερικανικών επιχειρήσεων.

Συγκριτική κατάταξη εξωχώριων εγκαταστάσεων/
εγκαταστάσεων σε γειτονική χώρα
Δείκτες της χώρας

Γλώσσα
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα
Δεδομένων και ΤΠ
Γενική και νομική
ωριμότητα

5

5

Κυβερνητική
στήριξη

5

6

Δεξαμενή θέσεων
εργασίας

4
5,6
6

Πολιτισμική 8
συμβατότητα
Πολιτικό και οικονομικό
περιβάλλον

6

1 ,4 € / ώρα

Ανεργία

7,1 %

Αύξηση ΑΕΠ

+7,0 %

Πληθυσμός

7 εκατομμύρια

Εξωχώρια θέση

Υποδομές

Ναι

5
6

Εκπαιδευτικό
σύστημα

Κόστος

Αγορά εξωτερικής ανάθεσης ΤΠ για το 2016

Αγορά ITO 2016 – κάθετος διαχωρισμός

Εξωτερική ανάθεση διαδικασιών που απαιτούν
εξειδικευμένες γνώσεις: 0,0

Φαρμακευτική: 1%

Υπηρεσίες εφαρμογών: 0,1

Δημόσιος τομέας: 7,10%

Μεταποίηση: 4,6%

Άλλα: 16,50%

Υπηρεσίες υποδομών ΤΠ: 0,4

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο: 14,30%

Τηλεφωνικά κέντρα
και Υπηρεσίες Συναλλαγών: 1,0

Ελάχιστος μισθός

Ανάπτυξη λογισμικού: 15,60%
Τηλεπικοινωνίες: 19,70%

10 κορυφαίοι πάροχοι -Μερίδιο αγοράς για το 2016
Euroccor: 3,42%
Taxback: 3,50%
Sutherland: 4,26%
IBM: 4,56%
SITEL: 4,56%
Teletech: 5,71%
Call Point New Europe: 7,51%
Coca cola HBC: 9,51%
Adecco: 10,65%
HPE: 30,43%

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες: 21,20%

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - Προβλέψεις της αγοράς
Προβλέψεις αγοράς εξωτερικής ανάθεσης ΤΠ για το 2016-2021

Βασικά σημεία για την αγορά
1.

1,2

CAGR
+13,7 %

1,0

3. Οι γλωσσικές δεξιότητες και οι δεξιότητες πληροφορικής παραμένουν κρίσιμες το ίδιο και οι εταιρείες
εξωτερικής ανάθεσης

1,0
0,9

0,8

EUR

1,1

0,7

0,6

Η βουλγαρική βιομηχανία εξωτερικής ανάθεσης αναμένεται να έχει σταθερή ανάπτυξη

2. Η βουλγαρική βιομηχανία εξωτερικής ανάθεσης (συμπεριλαμβανομένης της BPO) αναμένεται να ανέλθει σε
πάνω από 2,7 δισ. Ευρώ και να συμβάλει σε ποσοστό άνω του 6,0% του ΑΕΠ της χώρας έως το 2020

4. Ο κλαδος ITO/BPO ITO / BPO αναμένεται να συμβάλει ολοένα και περισσότερο στην εθνική οικονομία
κατά την περίοδο 2016-2020

0,8

5. Η βιομηχανία εξωτερικής ανάθεσης γίνεται ένας όλο και πιο σημαντικός φορολογούμενος

0,6
0,4

6. Η διαφοροποίηση μεταξύ ITO και BPO βαθμιαία εξασθενεί λόγω της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των
διαδικασιών και της επικάλυψης των δραστηριοτήτων που εκτελούνται από την εταιρεία

0,2

7. Οι περισσότερες προοπτικές υποτομέων εξωτερικής ανάθεσης είναι τα περιορισμένα κέντρα εξυπηρέτησης
και οι υπηρεσίες cloud

0,0

2016

2017

2018

2019

2020

2021

8. Η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ μπορεί να προωθήσει τη βουλγαρική βιομηχανία εξωτερικής
ανάθεσης, καθώς οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Βρετανία υπόκεινται σε αυξημένη πίεση
περικοπής εξόδων σε συνέχεια του Brexit
9. Η βιομηχανία εξωτερικών αναθέσεων της Βουλγαρίας αναπτύσσεται κατά 13% σύνθετου ετήσιου ρυθμού
ανάπτυξης μέσω ενός συνδυασμού χαμηλού κόστους εργασίας και ένα σταθερού οικονομικού
περιβάλλοντος
10. Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας υποστηρίζει την εξαγωγή υπηρεσιών μέσω ενός χαμηλού συντελεστή
φορολογίας εταιρειών (10%), ενός σταθερού συντελεστή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και μιας
διετούς απαλλαγής από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για την εισαγωγή εξοπλισμού υψηλής
τεχνολογίας
11. Οι δαπάνες στη Βουλγαρία (εργατικό δυναμικό, RE, Υποδομές) είναι χαμηλότερες από τις υπόλοιπες χώρες
της Ευρώπης
12. Νο. 1 στην Ευρώπη σε ειδικούς κατά κεφαλήν
13. Νο. 3 παγκοσμίως στον αριθμό πιστοποιημένων επαγγελματιών πληροφορικής
14. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ:
Προορισμός εξωτερικής ανάθεσης για το 2015 (Ευρωπαϊκή Ένωση Εξωτερικών Αναθέσεων) στον
Παγκόσμιο Δείκτη του Kerney's για το 2016
• 2ος πλέον προτιμώμενος προορισμός στην Ευρώπη (μετά την Πολωνία)
• 12ος πλέον προτιμώμενος προορισμός παγκοσμίως
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Μια ανάλυση σε μερικές από τις χώρες με εστίαση στην τεχνολογία της πληροφορικής,
προσφορά της Modis, του Ομίλου Adecco
ΠΟΛΩΝΙΑ- ΑΓΟΡΑ ΙΤΟ 2016
Η Πολωνία ήταν μια από τις πρώτες χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης που ανέπτυξε την αγορά
ανάληψης εξωτερικά ανατεθειμένων έργων από
γειτονικές χώρες και παραμένει μία από τις πιο
επιτυχημένες. Πάνω από 900 κέντρα παροχής
υπηρεσιών δουλεύουν από τη χώρα με 140.000
άτομα που εργάζονται για παροχείς υπηρεσιών και
άλλα 70.000 εργάζονται σε κέντρα δέσμευσης και
κοινών υπηρεσιών που λειτουργούν από πολυεθνικές
εταιρείες. Περίπου το 60% του συνόλου των
εργαζομένων βρίσκεται στην Κρακοβία, τη Βαρσοβία
και το Βρότσλαβ.

Συγκριτική κατάταξη εξωχώριων εγκαταστάσεων/
εγκαταστάσεων σε γειτονική χώρα

Δείκτες της χώρας

Γλώσσα
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα
Δεδομένων και ΤΠ
7
Γενική και νομική
ωριμότητα

7
6

7

Κυβερνητική
στήριξη

6

Δεξαμενή θέσεων
εργασίας

6,6
Πολιτισμική 8
συμβατότητα
Πολιτικό και οικονομικό
περιβάλλον

7 Υποδομές
7

5

6

Ελάχιστος μισθός

5 ,0 € / ώρα

Ανεργία

7,4 %

Αύξηση ΑΕΠ

-1,1 %

Πληθυσμός

39 εκατομμύρια

Εξωχώρια θέση

Ναι

Εκπαιδευτικό
σύστημα

Κόστος

Αγορά εξωτερικής ανάθεσης ΤΠ για το 2016

Αγορά ITO 2016 – κάθετος διαχωρισμός

Εξωτερική ανάθεση κέντρου εξυπηρέτησης: 0,01

Χονδρικό εμπόριο: 1,23%
Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας: 5,99%
Μεταφορές: 4,56%
Λιανικό εμπόριο: 7,27%
Μεταποίηση και Φυσικοί πόροι: 18,02%
Ασφαλίσεις: 6,37%
Πάροχοι υπηρεσιών φροντίδας υγείας: 3,66%
Κυβέρνηση: 15,00%
Εκπαίδευση: 1,60%
Επικοινωνία, ΜΜΕ και Υπηρεσίες: 18,04%
Τραπεζικές υπηρεσίες και αξιόγραφα: 18,27%

Infrastructure as a Service (IaaS): : 0,03
Εξωτερική ανάθεση εταιρικού δικτύου: 0,11
Εξωτερική ανάθεση για τις Συσκευές Τελικού Χρήστη: 0,07
Υπηρεσίες Κέντρου Δεδομένων: 0,35
Εξωτερική ανάθεση Εξατομικευμένων εφαρμογών: 0,02
Εξωτερική ανάθεση Εμπορικών εφαρμογών: 0,04

10 κορυφαίοι πάροχοι
-Μερίδιο αγοράς για το 2016
T-systems: 1,19%
CGI: 1,21%
Xerox: 1,59%
Econocom: 1,81%
Deloitte: 1,87%
TCS: 2,79%
Atos: 5,21%
Accenture: 9,41%
HPE: 10,05%
IBM: 23,56%

ΠΟΛΩΝΙΑ - Προβλέψεις της αγοράς

Προβλέψεις αγοράς εξωτερικής ανάθεσης ΤΠ για το 2016-202
0,9

CAGR
+4,2 %

0,8
0,7

EUR

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,8

0,8

1. Στη χώρα λειτουργούν περισσότερα από 900 κέντρα παροχής υπηρεσιών, στα οποία εργάζονται
140.000 άτομα για παροχείς υπηρεσιών και άλλα 70.000 εργάζονται σε κέντρα δέσμευσης και κοινών
υπηρεσιών που λειτουργούν από πολυεθνικές εταιρείες
2. Πάνω από 450 εταιρείες έχουν τοποθετήσει τα κέντρα διανομής τους στην Πολωνία και η οικονομία
εξαγωγής υπηρεσιών έχει αναπτυχθεί κατά αθροιστικό ετήσιο ποσοστό αύξησης 18% από το 2009
3. Η Κρακοβία είναι η μεγαλύτερη ομάδα κέντρων διανομής, με 30.000 εργαζόμενους, η Βαρσοβία και το
Βρότσλαβ προσφέρουν περίπου 20.000 εργαζόμενους και το Lodz έχει επιπλέον 10.000. Μικρότερες
δευτερεύουσες πόλεις είναι το Katowice, το Lublin, το Bydgoszcz, το Posnan και το Szczecin

0,5
0,4
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4. Η διαθεσιμότητα πόρων με ισχυρές δεξιότητες ξένων γλωσσών είναι πολύ ικανή στην Πολωνία

0,2

5. Η πολωνική κυβέρνηση δημιούργησε 14 ειδικές οικονομικές ζώνες όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να
διεκδικήσουν απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος εταιρειών

0,1
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Βασικά σημεία για την αγορά
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6. Η Gartner εκτιμά ότι υπάρχει μια δεξαμενή εργασίας 198.000 FTEs (30% στις υπηρεσίες
πληροφορικής, 21% στις υπηρεσίες επιχειρηματικών διαδικασιών, 14% στην Ε&Α και 35% σε κέντρα
κοινής εξυπηρέτησης)
7. Δείκτης ΑΤ Kerney's για το 2016
• 1ος πλέον προτιμώμενος προορισμός στην Ευρώπη
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Μια ανάλυση σε μερικές από τις χώρες με εστίαση στην τεχνολογία της πληροφορικής,
προσφορά της Modis, του Ομίλου Adecco
ΡΟΥΜΑΝΙΑ -ΑΓΟΡΑ ITO 2016
Σύμφωνα με την Ένωση Ηγετών Επιχειρηματικών
Υπηρεσιών (Association of Business service Leaders)
στη Ρουμανία, ο κλάδος των υπηρεσιών πληροφορικής
της χώρας ανέρχεται σε πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια
δολάρια και αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται
λόγω του κόστους εργασίας και των τεχνικών και
γλωσσικών δεξιοτήτων. Η Ρουμανία έχει επενδύσει
σημαντικά σε τεχνολογικά πάρκα, με 2,25 εκατομμύρια
τετραγωνικά μέτρα διαθέσιμων χώρων γραφείων στο
Βουκουρέστι και αυξανόμενες επιλογές σε
φθηνότερες δευτερεύουσες πόλεις όπως η ClujNapoca, το Ιάσιο και η Timisoara.

Συγκριτική κατάταξη εξωχώριων εγκαταστάσεων/
εγκαταστάσεων σε γειτονική χώρα
Γλώσσα
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα
Δεδομένων και ΤΠ
Γενική και νομική
ωριμότητα

Κυβερνητική
στήριξη

6
5

4

6

Δεξαμενή θέσεων
εργασίας

5
5,6
6

Πολιτισμική 8
συμβατότητα
Πολιτικό και οικονομικό
περιβάλλον

6

Δείκτες της χώρας
Ελάχιστος μισθός

1,8 € / ώρα

Ανεργία

5,4 %

Αύξηση ΑΕΠ

+5,3 %

Πληθυσμός

19 εκατομμύρια

Εξωχώρια θέση

Ναι

Υποδομές

5

5

Εκπαιδευτικό
σύστημα

Κόστος

Αγορά ITO 2016 – κάθετος διαχωρισμός

Αγορά εξωτερικής ανάθεσης ΤΠ για το 2016

Main players:

Μεταφορές: 7,00%

R&D: 0,03

Δημόσιος τομέας: 5,00%

Διαδικασίες που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις: 0,1

Φροντίδα υγείας: 8,00%

Τηλεφωνικά κέντρα, Υπηρεσίες Συναλλαγών: 0,6

Ενέργεια και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας: 11,00%
Υπηρεσίες καταναλωτών: 11,00%

Υπηρεσίες εφαρμογών: 0,1

Επιχειρηματικές και επαγγελματικές υπηρεσίες: 13,00%

Υπηρεσίες υποδομών ΤΠ: 1,4

Βιομηχανικά και καταναλωτικά αγαθά: 14,00%
Τεχνολογία και τηλεπικοινωνίες: 15,00%
Τραπεζικές, χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες: 16,00%

Oracle
Microsoft
IBM
HPE
Orange
Vodafone
BRD
P&G
Emerson
Bosch

ΡΟΥΜΑΝΙΑ - Προβλέψεις της αγοράς

Προβλέψεις αγοράς εξωτερικής ανάθεσης ΤΠ για το 2016-2021

1. Ο κλάδος των υπηρεσιών πληροφορικής της χώρας ανέρχεται σε πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια και
αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται λόγω του κόστους εργασίας και των τεχνικών και γλωσσικών
δεξιοτήτων.
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CAGR
+13,7 %
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4. Η Ρουμανία έχει επενδύσει σημαντικά σε τεχνολογικά πάρκα, με 2,25 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα
διαθέσιμων χώρων γραφείων στο Βουκουρέστι και αυξανόμενες επιλογές σε φθηνότερες
δευτερεύουσες πόλεις όπως η Cluj-Napoca, το Ιάσιο και η Timisoara

1,0

2016

2. Η πολιτική σταθερότητα της Ρουμανίας βελτιώθηκε ως καθιερωμένο μέλος της ΕΕ και οι εξαγωγές
υπηρεσιών συνεχίζουν να αυξάνονται πάνω από 10 % ανά έτος
3. Η ζήτηση ειδικευμένου εργατικού δυναμικού δημιουργεί προκλήσεις για την προσέλκυση και διατήρηση των
καλύτερων ταλέντων

4,8

2,0

0,0

Βασικά σημεία για την αγορά

2017

2018

2019

2020

2021

5. Εκτός από τις δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα, η Ρουμανία είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή για τους
πελάτες που χρειάζονται άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες: το 27% των εργαζομένων στην πληροφορική
μιλούν γαλλικά και συνολικά, η Ρουμανία προσφέρει 2,7 εκατομμύρια ομιλητές γαλλικής γλώσσας.
Επίσης υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα ομιλητών ιταλικών, γερμανικών και ισπανικών
6. Η Ρουμανία φιλοξενεί σήμερα κέντρα διανομής περισσότερων από 50 πολύ γνωστών πολυεθνικών
εμπορικών επωνυμιών
7. Η Gartner υπολογίζει μια δεξαμενή εργαζομένων περίπου 60.000 FTEs24(30% υπηρεσίες
πληροφορικής και 70% υπηρεσίες επιχειρηματικών διαδικασιών)
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Μια ανάλυση σε μερικές από τις χώρες με εστίαση στην τεχνολογία της πληροφορικής,
προσφορά της Modis, του Ομίλου Adecco
ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -ΑΓΟΡΑ ITO 2016
Η Τσεχική Δημοκρατία είναι μια εδραιωμένη κοντινή
θέση για επιχειρηματικές δραστηριότητες για την
Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, τόσο για τις
υπηρεσίες επιχειρηματικών διαδικασιών όσο
αυξανόμενα για την εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών
πληροφορικής. Ως μέλος της ΕΕ και με σταθερή πολιτική
κατάσταση, παρέχει ένα ώριμο επιχειρηματικό
περιβάλλον για εξωτερικές λειτουργικές υπηρεσίες. Η
θέση της στο κέντρο της Ευρώπης και η καλά
αναπτυγμένη υποδομή της προσδίδουν ισχυρή σύνδεση
με την υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ μια παράδοση ποιοτικής
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παράγει κάθε χρόνο πάνω
από 80.000 μορφωμένους πτυχιούχους, πολλοί από
τους οποίους έχουν τη δυνατότητα να μιλούν δεύτερη
γλώσσα.

Συγκριτική κατάταξη εξωχώριων εγκαταστάσεων/
εγκαταστάσεων σε γειτονική χώρα

Γενική και νομική
ωριμότητα

6

6

7

Κυβερνητική
στήριξη
Δεξαμενή θέσεων
εργασίας

5
6,5
7

Πολιτισμική 8
συμβατότητα
Πολιτικό και οικονομικό
περιβάλλον

7

5

7

Υποδομές

Χονδρικό εμπόριο: 0,84%
Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 5,41%
Μεταφορές: 3,71%
Λιανικό εμπόριο: 7,98%
Μεταποίηση και Φυσικοί πόροι: 19,93%
Ασφαλίσεις: 6,71%
Πάροχοι υπηρεσιών φροντίδας υγείας: 4,01%
Κυβέρνηση: 13,75%
Εκπαίδευση: 2,13%
Επικοινωνία, ΜΜΕ και Υπηρεσίες: 18,04%
Τραπεζικές υπηρεσίες και αξιόγραφα: 17,49%

Εξωτερική ανάθεση εταιρικού δικτύου: 0,11
Εξωτερική ανάθεση για τις Συσκευές Τελικού Χρήστη: 0,07
Υπηρεσίες Κέντρου Δεδομένων: 0,32
Εξωτερική ανάθεση Εξατομικευμένων εφαρμογών: 0,02
Εξωτερική ανάθεση Εμπορικών εφαρμογών: 0,04

3,7 € / ώρα

Ανεργία

4,0 %

Αύξηση ΑΕΠ

+6,1 %

Πληθυσμός

11 εκατομμύρια

Εξωχώρια θέση

Ναι

Εκπαιδευτικό
σύστημα

Αγορά ITO 2016 – κάθετος διαχωρισμός

Infrastructure as a Service (IaaS): 0,02

Ελάχιστος μισθός

Κόστος

Αγορά εξωτερικής ανάθεσης ΤΠ για το 2016
Εξωτερική ανάθεση κέντρου εξυπηρέτησης: 0,01

Δείκτες της χώρας

Γλώσσα
Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα
7
Δεδομένων και ΤΠ

Top 10 vendors – Market share 2016
Econocom: 0,79%
Microsoft: 0,96%
Fujitsu: 1,51%
Deloitte: 1,56%
Infosys: 2,15%
TCS: 4,47%
Accenture: 8,34%
HPE: 8,50%
IBM: 10,20%
Telefonica: 25,11%

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - Προβλέψεις της αγοράς

Προβλέψεις αγοράς εξωτερικής ανάθεσης ΤΠ για το 2016-2021

1. Η Τσεχική Δημοκρατία είναι μια εδραιωμένη κοντινή θέση για επιχειρηματικές δραστηριότητες για την
Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, τόσο για τις υπηρεσίες διαδικασιών όσο αυξανόμενα για την
εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών πληροφορικής
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2. Ως μέλος της ΕΕ και με σταθερή πολιτική κατάσταση, παρέχει ένα ώριμο επιχειρηματικό περιβάλλον για
εξωτερικές λειτουργικές υπηρεσίες
3. Περισσότερες από 200 επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την Τσεχική Δημοκρατία ως μια περιοχή παροχής
υπηρεσιών κοντά στα σύνορα, απασχολώντας πάνω από 75.000 εργαζόμενους

0,4

4. Ο τομέας των υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης στην Τσεχική Δημοκρατία αυξήθηκε κατά 19% το
2016. Ως αποτέλεσμα, ο ανταγωνισμός αυξήθηκε για τους πόρους, με αποτέλεσμα την αύξηση του
κόστους λειτουργίας
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5. Η Τσεχική Δημοκρατία συνδέεται καλά με οδούς διέλευσης (αεροπορικές, οδικές και σιδηροδρομικές)
σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες και κατατάσσεται θετικά στην ποιότητα των αεροπορικών
μεταφορών σε σύγκριση με τις άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Η υποδομή ΤΠ είναι επίσης
σχετικά καλά ανεπτυγμένη.
6. Το εύρος των δεξιοτήτων ΤΠ συνεχίζει να τροφοδοτείται και να υποστηρίζεται από ένα ισχυρό εκπαιδευτικό
σύστημα
7. Το ογδόντα πέντε τοις εκατό των αποφοίτων μιλούν αγγλικά, Μικρότερες δεξαμενές (λιγότερο από 5%
του πληθυσμού) μιλούν επίσης γερμανικά, γαλλικά, ισπανικά και ιταλικά
8. Η βασική γεωγραφική κοιτίδα για τις επιχειρήσεις πληροφορικής είναι η Πράγα, το Μπρνο και η Οστράβα.
Ωστόσο, η Πράγα έχει χαμηλό επίπεδο ανεργίας και υψηλό κόστος διαβίωσης. Αυτό συνέβαλε στην αύξηση
του κόστους στην πρωτεύουσα, αναγκάζοντας τους κυβερνήτες να στρέψουν την οικονομική στήριξη προς
πιο υποβαθμισμένες περιοχές. Ο εργασιακός πληθωρισμός είναι 1 3% ετησίως και τα ετήσια ποσοστά
παραίτησης είναι 14% ετησίως
9. Το Brno είναι από καιρό ένας παραδοσιακός τομέας για δραστηριότητες εξωτερικής ανάθεσης, με έντονο
ανταγωνισμό για δεξιότητες πληροφορικής και συνακόλουθα αυξανόμενες δαπάνες. Οι ευκαιρίες
δημιουργίας νέων κέντρων περιορίζονται στην Οστράβα
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Ο Δρ. Ιωάννης Νικολάου, Εργασιακός / Οργανωσιακός Ψυχολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Οργανωσιακής
Συμπεριφοράς στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών, μας υπενθυμίζει να μην παραγνωρίζουμε
την έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων, ιδιαίτερα σε αυτό το πεδίο: Οι κοινωνικές δεξιότητες έχουν πλέον καταστεί το πιο
αναγκαίο χαρακτηριστικό των εργαζομένων από τους εργοδότες στην Ευρώπη. Η σημασία των διαπροσωπικών δεξιοτήτων,
όπως η ομαδική εργασία, η προσαρμοστικότητα, η ανθεκτικότητα, η ευελιξία και η λήψη αποφάσεων, έχει αυξηθεί ριζικά την
αυγή του 21ου αιώνα, ακόμη και για επαγγέλματα, όπως αυτά των προγραμματιστών λογισμικού, μηχανικών και
ηλεκτρολόγων και επιστημόνων δεδομένων, ενώ στο παρελθόν οι κοινωνικές δεξιότητες για αυτά τα επαγγέλματα
θεωρούνταν καλό να υπάρχουν αλλά όχι απαραίτητες.

Αυτοκινητοβιομηχανία
Η Ανατολική Ευρώπη μετατράπηκε σε μεγάλο κέντρο παραγωγής αυτοκινήτων ανταγωνιζόμενη τους δυτικούς ομολόγους
της σε μια περιφερειακή αγορά που είχε ξεφουσκώσει. Αν και η αρχική πρόθεση δεν ήταν κατ 'ανάγκη να κλείσουν οι μονάδες
στη Δύση, η πραγματικότητα είναι ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή είχε μετατοπιστεί προς τα ανατολικά.
Τα βασικά εμπόδια για τη βιομηχανία αυτή στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη είναι η υπερβολική γραφειοκρατία και οι
ελλιπείς υποδομές. Οι περισσότερες οικονομίες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης πιστεύουν ότι ο εφησυχασμός ότι η
περαιτέρω ανάπτυξη και οι οικονομικές εξελίξεις θα είναι αυτόματες δεν είναι ο σωστός τρόπος προσέγγισης αυτής της
βιομηχανίας.
Πίνακας 1: Η Ρουμανία, όπου οι μικροοικονομικές μορφές διαμορφώνουν τη μακροοικονομία
Το παράδειγμα της Ρουμανίας (και της Dacia θυγατρικής της Renault) είναι αξιοσημείωτο, καθώς δείχνει εν μέρει μια
διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ανατολική Ευρώπη. Όταν η Renault ξεκίνησε για πρώτη φορά την εξαγορά της
Dacia το 1998 (μια δράση που ολοκληρώθηκε το 1999), στόχος ήταν να υπάρξει ένα εργαλείο που θα επέτρεπε στην
εταιρεία να σχεδιάσει ένα αυτοκίνητο που θα ήταν «μοντέρνο, στιβαρό και οικονομικό στα 6.000 δολάρια» (Jullien, Lung,
Midler , 2013, σ. 9). Το Logan project ικανοποίησε αυτόν τον στόχο, όπως και η δημιουργία αυθεντικών οχημάτων πρώτης
κατηγορίας όπως τα Logan MCV (2006), Logan pick-up (2007), Sandero (2008) και Duster (2010), ακολουθούμενα από
τα Lodgy και Dokker (2012, που κατασκευάστηκαν στο Μαρόκο (στην Ταγγέρη). Η επιτυχία της Dacia μετέτρεψε τη
Mioveni-Pitesti σε έναν σημαντικό χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Τα αρχικά σχέδια είχαν ως στόχο άλλες χώρες της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, αλλά οι πωλήσεις ποτέ δεν απογειώθηκαν. Πράγματι, εκτός από τις εγχώριες αγορές των
χωρών, οι περισσότερες πωλήσεις αφορούσαν τη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική.
Πωλήσεις της350
Dacia
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Μαζική ανάπτυξη στην παραγωγή της αυτοκινητοβιομηχανίας τα τελευταία χρόνια
Συνολικό αποτέλεσμα για το 2012, διακύμανση την περίοδο 2000-2012 (μονάδες, %)
ΧΩΡΕΣ

Παραγωγή το 2012 (μονάδες)

2000-2012

Γερμανία

2,2%

5,649,269

Ισπανία

-34,7%

1,979,179

Γαλλία

-41,2%

1,967,765

Ηνωμένο Βασίλειο

-13,1%

1,576,945

Τσεχική Δημοκρατία

158,8%

1,178,938

Τουρκία

148,8%

1,072,339

Σλοβακία

395,1%

900,000

Ιταλία

-61,4%

671,768

Πολωνία

28,3%

647,803

Βέλγιο

-47,6%

541,874

Ρουμανία

332,1%

337,765

Ουγγαρία

58,5%

217,840

Πορτογαλία

-33,7%

163,561

Σουηδία

-46,0%

162,814

Αυστρία

1,2%

142,662

Σλοβενία

6,5%

130,949

Κάτω χώρες

-81,0%

50,862

Σερβία

-13,4%

11,032

Φινλανδία

-92,5%

2 900

Ολόκληρη η Ευρώπη

-10,3%

17, 406, 265

Αμφιμερής τιμή κάλυψης μηχανοκίνητων οχημάτων: το παράδειγμα των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης σε σχέση
με τη Γερμανία και τη Γαλλία
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Βασικοί παράγοντες που προκαλούν ανακατατάξεις
στη βιομηχανία και που θα επηρεάσουν τις δεξιότητες:
• Οι νέοι επιχειρηματικοί τύποι, με γνώμονα την κοινή κινητικότητα, τις υπηρεσίες συνδεσιμότητας και τις
αναβαθμίσεις λειτουργιών, θα μπορούσαν να επεκτείνουν τις πηγές εσόδων από την αυτοκινητοβιομηχανία κατά
περίπου 30%, προσθέτοντας μέχρι και 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.
• Παρά τη μετάβαση προς την κοινή κινητικότητα, οι πωλήσεις μονάδων οχημάτων θα συνεχίσουν να αυξάνονται,
αλλά πιθανότατα σε χαμηλότερο ποσοστό περίπου 2% ετησίως.
• Ο τύπος της πόλης θα αντικαταστήσει αυτόν της χώρας ή της περιοχής ως η σημαντικότερη διάσταση
κατακερματισμού που καθορίζει τη συμπεριφορά κινητικότητας και επομένως την ταχύτητα και το εύρος της
επανάστασης στην αυτοκινητοβιομηχανία.
• Μόλις επιλυθούν τα τεχνολογικά και κανονιστικά ζητήματα, έως και το 15% των αυτοκινήτων που θα πωληθούν
το 2030 μπορεί να είναι πλήρως αυτόνομα.
• Οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά αναμένεται να στοχεύσουν αρχικά μόνο σε συγκεκριμένους, οικονομικά
ελκυστικούς τομείς και δραστηριότητες κατά μήκος της αλυσίδας αξίας, προτού διερευνήσουν ενδεχομένως
άλλους τομείς.
Πόσα αυτοκίνητα θα είναι πλήρως αυτόνομα μέχρι το 2030;
Ποσοστό των νέων οχημάτων στην αγορά
ως προς τα αυτόνομα οχήματα , %

Σενάριο μεγάλης
ανακατάταξης
Αυτόνομα
υπό όρους 1
Πλήρως
αυτόνομα 2

100
90
80
70
60
50
40
30

Εμπορική εισαγωγή με
νέους παίκτες της
τεχνολογίας και υψηλής
ποιότητας OEM 3

Διαθεσιμότητα
σε μοντέλα
ευρείας λαϊκής
κατανάλωσης

10
2025

Σταδιακή ένταση
προσπαθειών για την
κατασκευαστική ικανότητα
τεχνολογικών παικτών

Αυτόνομα
υπό όρους

Τεχνικοί/κανονιστικοί /
φραγμοί που καθυστερούν
την εισαγωγή σε
εμπορική κλίμακα

20
0
2020

Σενάριο μικρής
ανακατάταξης

2030
Εισαγωγή στο εμπόριο
από μαζικούς ηγέτες
της αγοράς

Παράγοντες στα σενάρια ανακατάταξης:
Κανονιστικές προκλήσεις,
Ασφαλείς, έμπιστες τεχνικές λύσεις,
Αποδοχή από τον καταναλωτή, διάθεση για πληρωμή

2035

Πλήρως
αυτόνομα
2040

Υποτίμηση της αξίας ή αρνητική
δημοσιότητα μετά από κρίσιμα
περιστατικά, που προκαλούν χαμηλή
κατανάλωση
Υψηλή ανακατάταξη:
Γρήγορες,
Περιεκτικές,
Ενθουσιασμός

Αυτοκίνητο αυτόνομο υπό όρους: ο οδηγός μπορεί να έχει ευκαιριακά τον έλεγχο
Πλήρως αυτόνομο αυτοκίνητο: το όχημα βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο.
3
Κατασκευαστές αρχικού εξοπλισμού.
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Χαμηλή ανακατάταξη
Σταδιακές,
Ατελείς,
Περιορισμένος

Ποιες είναι οι κορυφαίες ειδικότητες τις οποίες σήμερα προσλαμβάνει η αυτοκινητοβιομηχανία;
Τα κορυφαία 10 επαγγέλματα
που έχουν κρίσιμο ρόλο σήμερα
1. Μηχανικός σχεδιασμού
2. Μηχανικός παραγωγής
3. Buyer
4. Ανώτερος μηχανικός σχεδιασμού/Προϊστάμενος
5. Τεχνικός συντήρησης
6. Διαχειριστής Προγραμμάτων
7. Μηχανικός Λειτουργιών Ποιότητας
8. Επικεφαλής Ομάδας Παραγωγής
9. Μηχανικός Προγραμμάτων
10. Τεχνικός Λειτουργιών Ποιότητας

Τα 10 κορυφαία μελλοντικά επαγγέλματα
1. Μηχανικός σχεδιασμού
2. Μηχανικός παραγωγής
3. Τεχνικός συντήρησης
4. Τεχνικός παραγωγής
5. Παραγωγός εργαλείων
6. Επικεφαλής Ομάδας Παραγωγής
7. Μηχανικός Συντήρησης
8. Μηχανικός Ποιότητας
9. Τεχνικός Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
10. Buyer

Υπάρχει και αυξημένη ζήτηση στον αριθμό εξειδικευμένων δεξιοτήτων που απαιτούνται λόγω των τεχνολογικών
επιτευγμάτων σε πεδία όπως η μηχανική, η μηχανοτρονική, η ρομποτική κτλ. Αυτή η ανάγκη προκύπτει από την έλλειψη
πρόσφατα καταρτισμένων και έμπειρων επαγγελματιών μηχανικών διαθέσιμων στην αγορά ώστε να φέρουν σε πέρας αυτού
του είδους τους ρόλους.
Η επιτυχία το 2030 θα απαιτεί οι παίκτες της αυτοκίνησης να περάσουν σε μια διαρκή διαδικασία πρόληψης των νέων τάσεων
της αγοράς, ερευνώντας εναλλακτικές και συμπληρώσεις στο παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο και αναζητώντας νέα
επιχειρηματικά μοντέλα κινητικότητας και την οικονομική και καταναλωτική τους βιωσιμότητα. Αυτό θα απαιτεί έναν
εξεζητημένο βαθμό σχεδιασμού σεναρίων και ευελιξίας για την ταυτοποίηση και τη στάθμιση νέων ελκυστικών
επιχειρηματικών μοντέλων.

Αεροναυπηγική
Μια πρόσφατη έκθεση του ΔΟΠΑ (ICAO) ανέφερε ότι στα επόμενα 20 χρόνια οι αεροπορικές εταιρείες θα προσθέσουν 25.000 νέα
αεροσκάφη ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στην αυξανόμενη ζήτηση των επιβατών αεροπορικών ταξιδιών. Ωστόσο, η έλλειψη
καταρτισμένων μηχανικών για τη συντήρηση αυτών των αεροσκαφών όχι μόνο απειλεί τα κέρδη των αεροπορικών εταιρειών, αλλά και την
ασφάλεια των αεροσκαφών. Οι επικείμενες συνταξιοδοτήσεις, η έλλειψη πρόσφατα εκπαιδευμένων μηχανικών και οι προωθημένες
απαιτήσεις για δεξιότητες στη βιομηχανία αυτή, στοιχειοθετούν μια προκλητική πρόβλεψη που μόνο θα χειροτερεύει, εκτός αν συμβούν
δραστικές αλλαγές.
Οι νέες τεχνολογίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν το κλειδί. Ήδη, ένα μεγάλο χτύπημα στον κόσμο των καταναλωτών, η επαυξημένη
πραγματικότητα έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει στη γεφύρωση του κενού στους καταρτισμένους μηχανικούς, να απλοποιήσει τις
διαδικασίες συντήρησης και να προσφέρει ειδική καθοδήγηση σε πρόσφατα καταρτισμένους τεχνικούς από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Η
αυξανόμενη ζήτηση των επιβατών για αεροπορικά ταξίδια προκάλεσε την παγκόσμια διεύρυνση των αεροπορικών εταιρειών, αλλά η
εξειδίκευση στη συντήρηση προσπαθεί να προλάβει τις εξελίξεις.
Για την απόκτηση μιας άδειας EASA επιπέδου B1 ή B2 ως καταρτισμένου μηχανικού αεροσκαφών χρειάζονται περίπου 5 χρόνια. Σε πολλές
χώρες απλά δεν υπάρχει καμία δομή εκπαίδευσης για να καθοδηγήσει όλο αυτό.
Την ώρα που οι γενικοί διευθυντές γνωρίζουν τα αυξανόμενα προβλήματα που προκαλούν οι ελλείψεις, οι λειτουργικοί ηγέτες δεν μοιάζουν
να βρίσκονται στην ίδια εγρήγορση. Οι χαμηλού κόστους και περιφερειακές αερογραμμές εν γένει δεν δείχνουν να προσφέρουν εντός
έδρας εκπαίδευση, ενώ οι πιο καλά εγκαθιδρυμένοι αντίπαλοί τους κρατούν τις ομάδες μηχανικών τους σε εγρήγορση.
Το μεγαλύτερο ζήτημα είναι η εξεύρεση μηχανικών δεσμευμένων με τη μηχανική μακροπρόθεσμα, καθώς οι περισσότεροι μηχανικοί
νιώθουν πως ο μόνος δρόμος καριέρας σήμερα περνά μέσα από το management και την αύξηση των εμπορικών, χρηματιστικών ή
επιχειρηματικών συστημάτων δεξιοτήτων τους. Πολύ λίγοι, αν όχι κανένας, φιλοδοξούν να αντιπροεδρεύσουν σε ρόλους μηχανικών και αντ’
αυτού κινούνται προς ρόλους προσανατολισμένους στις πωλήσεις, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στο management για τη μηχανική. Οι
δεξιότητες των ρόλων εκτελεστικής μηχανικής αλλάζουν επίσης. Στις βαθιές λειτουργικές δεξιότητες πρέπει να προστεθούν το εμπορικό
δαιμόνιο και η στρατηγική σκέψη. Η συντριπτική πλειοψηφία όσων απαντούν σε έρευνες λέει ότι οι μελλοντικοί ηγέτες θα χρειάζονται
υψηλά επίπεδα κατανόησης της επιχειρηματικότητας, με το 65% να συμφωνεί ότι οι εν λόγω δεξιότητες θα είναι απαραίτητες και με το 27%
να συμφωνεί «κάπως». Από την άλλη μεριά, το ένα τρίτο των ερωτηθέντων αναφέρεται σε ελλείψεις και δυσκολίες στην πρόσληψη
πραγματικών ταλέντων.
Οι αεροναυπηγοί, οι αεροπορικές εταιρείες, οι κατασκευαστές εξοπλισμού εκπαίδευσης, οι οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης,
οι ρυθμιστικές υπηρεσίες και οι εκπαιδευτικοί θεσμοί χρειάζεται να κατανοήσουν την αυξανόμενη ανάγκη για εκπαίδευση και πιστοποίηση
πιλότων και τεχνικών. Μετά την Ασία και τον Ειρηνικό, η Βόρεια Αμερική έρχεται δεύτερη σε τεχνικό προσωπικό νέων αεροσκαφών, με
113.000 ακολουθούμενη από την Ευρώπη (+101.000), τη Μέση Ανατολή (+66.000), τη Λατινική Αμερική (+47.000) και την Αφρική και τη
Ρωσία/ΚΑΚ (από κοινού +22.000).4

s
i
s
y
l
a
An
s
l
l
i
k
S
ustries
Ind
y
e
K
of

Συμπεράσματα
Πρέπει να επενδύσουμε στην Απασχολησιμότητα για να ενδυναμώσουμε την Εργασία των Νέων, την Ανάπτυξη
της Επιχειρηματικότητας και την Ανταγωνιστικότητα
Ο Florin Godean, Country Manager της Adecco στη Ρουμανία, παρατηρεί ότι η πρώτη τριμηνιαία πρωτοβουλία της
Adecco με έμφαση στην Ανατολική Ευρώπη δείχνει ξεκάθαρα ότι τα πράγματα που μαθαίνουμε στο σχολείο γίνονται
ασήμαντα μπροστά στις γρήγορες αλλαγές της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Και στη Ρουμανία σύντομα θα
χρειαζόμαστε επανακατάρτιση όχι κάθε 20 χρόνια όπως μέχρι τώρα, αλλά κάθε 5 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι οι
εργαζόμενοι πρέπει να συμμετάσχουν σε νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ ταυτόχρονα δραστηριοποιούνται στην
αγορά εργασίας, αν θέλουν να παραμένουν ανταγωνιστικοί για μελλοντικές θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα, οι εργοδότες
πρέπει να επενδύσουν σε τέτοια εκπαιδευτικά προγράμματα αν θέλουν να διατηρήσουν τους εργαζόμενούς τους και να
μπορούν να αναπτύσσουν την επιχείρησή τους στο μέλλον. Χωρίς αποφασιστικά βήματα προς την επανακατάρτιση, η
Ρουμανία ρισκάρει να χάσει επενδυτές και ευκαιρίες εργασίας με υψηλούς μισθούς.
Ο Stefano Longo, Country Manager της Adecco Ουγγαρίας, δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η έκθεση εντοπίζει την
προσοχή μας στις ανάγκες της αγοράς εργασίας που αλλάζουν γρήγορα, πράγμα αισθητό στην καθημερινή ζωή στην
Ουγγαρία. Ο καιρός των εφ’ όρου ζωής επαγγελμάτων τελείωσε και αντί του «ενός και μοναδικού» επαγγέλματος, οι νέες
γενιές χρειάζεται να επιλεγούν άλλες δεξιότητες, όπως η ικανότητα για ανάπτυξη, εκμάθηση νέων πραγμάτων, η ικανότητα
για μια νέα αρχή σε ένα νέο επαγγελματικό αντικείμενο. Αυτό δεν ισχύει μόνο στα επαγγέλματα γραφείου, αλλά και στα
χειρωνακτικά. Οι ανάγκες της αγοράς εργασίας θα έπρεπε να καθοδηγούν το εύρος του εκπαιδευτικού συστήματος και όχι
αντίστροφα. Για την ώρα, χρειάζεται να επικεντρωθούμε στο να γίνει δημοφιλής η συνεχής εκπαίδευση και η ανάπτυξη
δεξιοτήτων που προσφέρουν οι εργοδότες. Η Adecco Ουγγαρίας, ως μία εκ των μεγαλύτερων εταιρειών στελέχωσης, το
εκλαμβάνει ως τη βασική της πρόκληση, δημιουργώντας πραγματική προστιθέμενη αξία για τις επόμενες γενιές στην Ουγγαρία.

Σήμερα, σε όλο τον κόσμο, περίπου 73 εκατομμύρια νέοι δεν έχουν εργασία, τη στιγμή που το 40% των
εργοδοτών λέει ότι δε μπορεί να βρει κόσμο με τις κατάλληλες δεξιότητες. Ο Όμιλος Adecco
προσπαθεί στο σημείο αυτό να αντιμετωπίσει την αναντιστοιχία αυτή που επιφέρει έλλειψη προοπτικής
για εκατομμύρια ανθρώπους και επιβράδυνση της ανάπτυξης γενικότερα. Σε πάρα πολλές χώρες, το
κενό των δεξιοτήτων είναι το αποτέλεσμα μιας αναντιστοιχίας της εκπαίδευσης που λαμβάνουν οι νέοι
στο σχολείο και των αναγκών των εργοδοτών.
Με την αυξανόμενη ψηφιοποίηση και τον αυτοματισμό της εργασίας, η πίεση αυξάνεται για τους νέους που προσπαθούν να
ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Από την άλλη μεριά, η έρευνα δείχνει ότι η τεχνολογία θα οδηγήσει στη δημιουργία
εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας, εφόσον οι εργαζόμενοι έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες για να τις καλύψουν. Με τις
δημογραφικές αλλαγές που συμβαίνουν σε πολλές κοινωνίες, το θέμα των δεξιοτήτων είναι σημαντικό για τους εργαζόμενους
όλων των ηλικιών.
Ο Όμιλος Adecco είναι πάντοτε διαθέσιμος για περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με αυτό το σημαντικό ζήτημα
των Δεξιοτήτων και ελπίζουμε να βρισκόμαστε σε επαφή με τους αναγνώστες αυτής της έκδοσης, ώστε να
έχουμε στήριξη με νέες πληροφορίες και νέες και συνεχιζόμενες συνεργασίες.
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Ειδικές ευχαριστίες
Συνεργαζόμενοι καθηγητές:
Δρ. Ιωάννης Νικολάου
Ο Ιωάννης Νικολάου είναι Εργασιακός / Οργανωσιακός Ψυχολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στο τμήμα
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών. Έχει αποκτήσει ευρεία εργασιακή εμπειρία ως Υποδιευθυντής στο Τήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
Ανθρωπίνων Πόρων της Pricewaterhouse Coopers Ελλάδας και ως Προϊστάμενος Εκπαίδευσης στην Εγνατία Τράπεζα, πριν ξεκινήσει την
ακαδημαϊκή του καριέρα. Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Οργανωσιακή Ψυχολογία & Συμπεριφορά» και «Διοικώντας το Ανθρώπινο
Κεφάλαιο – Ελληνικές Μελέτες Περίπτωσης», ενώ έχει επιμεληθεί με την Janneke Oostrom το
βιβλίο Employee Recruitment, Selection, and Assessment. Contemporary Issues for Theory and Practice (Routledge/
Psychology Press). Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, ενώ τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο
χώρο της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς / Ψυχολογίας και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και πιο συγκεκριμένα στις διαδικασίες
προσέλκυσης, επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού των επιχειρήσεων αλλά και στην διαδικασία αναζήτησης εργασίας.
Διδάσκει μαθήματα Οργανωσιακής Συμπεριφοράς/Ψυχολογίας και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε
μεταπτυχιακό επίπεδο, για τα οποία έχει τιμηθεί με Αριστεία Διδασκαλίας, ενώ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, Εμπορική Τράπεζα, Kantor Management
Consulting,Τράπεζα Αττικής) και ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης στελεχών σε επιχειρήσεις. Οι πιο πρόσφατες
συνεργασίες του στην εκπαίδευση στελεχών και στη συμβουλευτική περιλαμβάνουν εταιρείες όπως η Metro, η Ακαδημία OTE, η EFG
Eurobank, η Εθνική Ασφαλιστική, η Misko-Barilla, η Lion Ελλάς, η Pfizer, η SEAT, η Infote, η Δωδώνη, ο ΟΣΕ, η Διαγνωστική Μεταξά, η
Intracom, ο AB Βασιλόπουλος κτλ.
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. Μέχρι το 1955, η σχολή πρόσφερε
μόνο προπτυχιακές σπουδές στο γενικό πεδίο των οικονομικών και του εμπορίου.
Το 1955 η διάρκεια σπουδών στη Σχολή αυξήθηκε από τρία σε τέσσερα χρόνια και οι δύο κύκλοι
σπουδών οδηγούσαν σε δύο διαφορετικά πτυχία: ένα στα οικονομικά και ένα άλλο στη διοίκηση
επιχειρήσεων. Το 1984, η σχολή διαιρέθηκε σε τρία τμήματα, το Τμήμα Οικονομικών, το τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων και το Τμήμα Στατιστικής και Επιχειρηματικής Πληροφορικής, που το 1995 μετονομάστηκε
σε Τμήμα Πληροφορικής. Το 1989, το πανεπιστήμιο διευρύνθηκε στα έξι τμήματα. Από το 1999 και
έπειτα, το πανεπιστήμιο αναπτύχθηκε ακόμη περισσότερο και σήμερα περιλαμβάνει οκτώ ακαδημαϊκά
τμήματα, προσφέροντας οκτώ προπτυχιακά, 28 μεταπτυχιακά και ισότιμο αριθμό διδακτορικών
προγραμμάτων.
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.
Συνδεδεμένο πανεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας (Uniwersytet Warszawski) 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.
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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.
Δρ. Cristian Marinas
Ο Δρ. Cristian Marinas 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 Marinas 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 Marinas, έχει πιστοποιηθεί στη χρήση των εργαλείων HOGAN (HPI, MVPI & HDS) και Human Synergistics (LSI1, LSI2, GSI & OCI).
Έχει διατελέσει μέλος ή συντονιστής διαφόρων επιστημονικών και/ή ευρωπαϊκών projects έρευνας. Η συμβουλευτική στο πεδίο ευρωπαϊκής
χρηματοδότησης είναι άλλο ένα πεδίο εξειδίκευσης του Cristian Marinas. 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 Marinas έχει εκδώσει 16 βιβλία και πάνω από 55 εξειδικευμένα άρθρα.
Συνδεδεμένο πανεπιστήμιο
Το Πανεπιστήμιο Οικονομικών Σπουδών του Βουκουρεστίου (Ρουμανικά: Academia de Studii Economice din Bucuresti, συντομογραφημένο
ASE) είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο στο Βουκουρέστι, στη Ρουμανία. 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.
Δρ. Robert Kase
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.
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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 (Πανεπιστήμιο του
Maribor - 1978) και στο Koper (Πανεπιστήμιο της Primorska - 2001) παρέμεινε για
σχεδόν 50 χρόνια το μοναδικό πανεπιστήμιο της Σλοβενίας. Σε ρόλο Βιβλιοθήκης του
Πανεπιστημίου βρίσκονται η Σλοβενική Εθνική και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη.
Partner Universities
Πανεπιστήμιο Adam Mickiewicz στο Poznan (UAM)
Το πανεπιστήμιο άνοιξε τελετουργικά στις 7 Μαΐου 1919 (400 χρόνια από την ίδρυση της Ακαδημίας
Lubranski του Poznan). 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 Jozef 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 Bucuresti (ASE)
Το Πανεπιστήμιο Οικονομικών Σπουδών του Βουκουρεστίου (Ρουμανικά: Academia de Studii Economice
din Bucuresti, συντομογραφημένο ASE) είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο στο Βουκουρέστι, στη Ρουμανία.
Ιδρυθέν το 1913 ως η Ανώτερη Ακαδημία Εμπορικών και Βιομηχανικών Σπουδών (Academia de Inalte
Studii Comerciale si Industriale (AISCI)) έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα ιδρύματα ανώτατης οικονομικής
εκπαίδευσης τόσο στη Ρουμανία όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η Ακαδημία Οικονομικών Σπουδών του Βουκουρεστίου χαρακτηρίζεται ως προηγμένο πανεπιστήμιο
έρευνας και εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι ένα από τα πέντε μέλη της Universitaria
Consortium (ομάδα κορυφαίων ρουμανικών πανεπιστημίων).
Το Πανεπιστήμιο Οικονομικών Σπουδών του Βουκουρεστίου έχει 22.684 φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) σε έντεκα σχολές.
Το πανεπιστήμιο έχει αυτοχαρακτηριστεί ως ερευνητικό ίδρυμα, φιλοξενώντας 13 ερευνητικά κέντρα αναγνωρισμένα και εγκεκριμένα από
το Εθνικό Συμβούλιο Επιστημονικής Έρευνας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Μια σημαντική παρουσία στο εσωτερικό του ASE είναι το τμήμα
Τεχνολογίας Επιχειρηματικής Πληροφορικής (στα ρουμανικά: Informatica Economics), το οποίο είναι ένα ίδρυμα που προωθεί μια
εκπαιδευτική φιλοσοφία βασισμένη στον συνδυασμό οικονομικών και ανάπτυξης λογισμικού ως τρόπου δημιουργίας ειδικών κατάλληλων
για την Εποχή της Πληροφορίας.
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Αντιπροσωπεύει τον κορυφαίο
οργανισμό λύσεων Ανθρωπίνου
Δυναμικού, ο οποίος
συγκεντρώνει, κάτω από ένα
μοναδικό οικοσύστημα,
ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών.
Πρόθεσή του να συζητήσει με
θεσμούς, οργανισμούς, πολιτεία
και εταιρείες για τη διαμόρφωση
του μέλλοντος της εργασίας.
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CEE&
MENA
zone

Τι είναι η περιοχή Κεντρικής
και Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης
Ανατολής και Βόρειας Αφρικής
για τον Όμιλο Adecco…
από γεωγραφικής άποψης;

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΚΡΟΑΤΙΑ
ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
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ΜΑΡΟΚΟ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΚΑΤΑΡ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΣΕΡΒΙΑ

ΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΤΥΝΗΣΙΑ
ΤΟΥΡΚΊΑ
ΗΑΕ

CEE&
MENA
zone

Βασικά
στοιχεία

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

155

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΑΣΗ

57.000

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4.200.200
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

1.380
ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ
ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΑΣΗ

4.500
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