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Ταλέντα. Αυτό ήταν το κυρίαρχο θέμα συζήτησης στη φετινή Tech Week του Λονδίνου. Οι πάντες,
από τους τεχνολογικούς γίγαντες της Silicon Valley, ως την τελευταία startup, αντιμετωπίζουν
δυσκολία να βρουν στελέχη.
Κορυφαίαβρετανικά πανεπιστήμια όπως αυτά της Οξφόρδης, του Κέιμπριτζ ή το Imperial College
βγάζουν ελάχιστους απόφοιτους ικανούς να δημιουργήσουν τεχνητή νοημοσύνη, την ώρα που
ούτως ή άλλως δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί σε αυτό τον τομέα. Ο Mike Lynch, ιδρυτής της
Autonomy, και η Reshma Sohoni της Seedcamp είναι δύο από τους πολλούς επικεφαλής
τεχνολογικών εταιρειών που αναφέρθηκαν σε αυτή την έλλειψη νέων εξειδικευμένων στελεχών.
Παράλληλα έκαναν έκκληση στη βρετανική κυβέρνηση να κάνει ευκολότερη την πρόσληψη για τις
εταιρείες της χώρας υψηλά καταρτισμένων στον τεχνολογικό τομέα υπαλλήλων από το εξωτερικό.
Πάντωςη έκκλησή τους φαίνεται να πέφτει στο κενό, καθώς η Τερέζα Μέι έχει υιοθετήσει μια
σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό, θέτοντας εμπόδια τόσο στον επιχειρηματικό κόσμο, όσο και
στα ειδικευμένα στελέχη που θα ήθελαν να μεταβούν στη Βρετανία.
Το2015, η βρετανική κυβέρνηση επέκτεινε την οδηγία Tier 1 Exceptional Talent (για παροχή βίζας
λόγω εξαιρετικού ταλέντου) προς τον τεχνολογικό τομέα, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει την
οργή των εταιρειών του χώρου που δεν μπορούσαν να προσλάβουν κορυφαίους
προγραμματιστές από τις ΗΠΑ, την Ινδία και την Κίνα, ικανούς να αντεπεξέλθουν στις πιο
δύσκολες απαιτήσεις της δουλειάς.
Όμωςη κίνηση αποδείχθηκε αποτυχία, καθώς έθετε ένα όριο παροχής για 200 βίζες ανά έτος.
Μόλις πέρσι προστέθηκαν άλλες 125 βίζες. Όμως οι τεχνολογικές εταιρείες της Βρετανίας θέλουν
να δοθούν ακόμα περισσότερες.
"Θαέπρεπε να δίνονται κατά χιλιάδες", δηλώνει ο Matt Clifford, CEO και συνιδρυτής της
Entrepreneur First, μιας εταιρείας που έχει δημιουργήσει startups που αποκτήθηκαν από το
Twitter και το Facebook. Συμπληρώνει ότι "η βίζα εξαιρετικού ταλέντου είναι πιθανώς η καλύτερη

τεχνολογική βίζα στον κόσμο. Θα φέρει μια πολύ εύκολη νίκη στη Βρετανία, ιδιαίτερα την ώρα που
οι ΗΠΑ κάνουν πολύ δύσκολη την εισαγωγή ξένων ταλέντων".
Οπρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει υποσχεθεί ότι θα επανεξετάσει και θα αναθεωρήσει το σύστημα
υποδοχής μεταναστών στις ΗΠΑ, την ώρα που οι εταιρείες στη Silicon Valley συνεχίζουν να
προσλαμβάνουν χιλιάδες υψηλά καταρτισμένα στελέχη από το εξωτερικό. Στις περιπτώσεις τους
γίνεται χρήση της βίζας Η1Β και Ο για εξαιρετικά ταλέντα. Επίσης υπάρχει και η βίζα L που
χρησιμοποιείται για τις περιπτώσεις υψηλόβαθμων εταιρικών στελεχών.
ΟSiadhal Magos, συνιδρυτής και CEO της MetaviewAI, μιας εταιρείας που βοηθά επιχειρήσεις να
προσλάβουν το κατάλληλο προσωπικό δηλώνει ότι "στις περιπτώσεις των εξαιρετικών ταλέντων
δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα όριο για την μετακίνηση τους στη Βρετανία".
Κάποιοιεργαζόμενοι στον τεχνολογικό τομέα μπορούν να δουλέψουν στη Βρετανία κάνοντας
χρήση της βίζας Trier2. Όμως η Τερέζα Μέι έθεσε "ταβάνι" τις 20.700 βίζες ανά έτος, για ένα είδος
βίζας που αφορά εργαζομένους από πολλούς τομείς- όπως για παράδειγμα δικηγόρους, λογιστές
κ.λπ.
Το Brexit
Ηπροοπτική του Brexit έχει οξύνει τη συζήτηση για τις βίζες στον τεχνολογικό τομέα της Βρετανίας,
καθώς οι εταιρείες βρίσκονται αντιμέτωπες την προοπτική να αποκοπούν από την Ευρώπη - μια
από τις μεγαλύτερες και πιο εύκολα προσβάσιμη πηγή ταλέντων. Με το τρέχον καθεστώς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας Γάλλος προγραμματιστής θα μπορούσε να εγκαταλείψει το Παρίσι για
μια δουλειά στο Λονδίνο, χωρίς να υπάρχουν εμπόδια ή γραφειοκρατία.
ΟRich Pleeth είναι διευθυντής στην Bolt (ανταγωνιστική εταιρεία της Uber) που εδρεύει στο
Λονδίνο και έχει δυναμικό 40 εργαζομένων. Όπως αναφέρει, "το να δημιουργηθεί το επόμενο
Google, Facebook, WhatsApp ή Instagram, χρειάζεται ταλέντο. Και αυτό που χρειάζεται είναι
μαζέψουμε και να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ταλέντο".
Όμωςοι Βρετανικές startups έχουν να αντιμετωπίσουν και τους τεχνολογικούς γίγαντες της Silicon
Valley, που προσπαθούν να δελεάσουν τα ταλέντα τους, ανοίγοντας τεράστια νέα γραφεία στο
Λονδίνο. Google, Facebook και Amazon χρησιμοποιούν τα δισεκατομμύρια δολαρίων τους για να
προσελκύσουν στελέχη από τις τοπικές εταιρείες, όπως τις Improbable, Deliveroo και Onfido,
προσφέροντάς τους σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και τις διπλές αποδοχές.
ΗDeliveroo από την πλευρά της έχει πιέσει τη βρετανική κυβέρνηση να δημιουργήσει τις "βίζες
Μονόκερος", για ταχύτατα ανερχόμενες τεχνολογικές εταιρείες που η κεφαλαιοποίηση τους έχει
ξεπεράσει το 1 δισ. δολάρια.
ΟJeremy Wright, ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής της Βρετανίας, ανέφερε στο Forbes ότι η
αποχώρηση της χώρας του από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια ευκαιρία για να
επανασχεδιαστούν οι νόμοι που αφορούν τη μετανάστευση.

"Αποτελείμια ευκαιρία το να μιλήσουμε για έναν νέο σχεδιασμό του μεταναστευτικού συστήματος,
που θα περιλαμβάνει προβλέψεις για τα ταλέντα που χρειάζονται οι εταιρείες", ανέφερε σε
επιχειρηματικό φόρουμ. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει το πώς θα εκπαιδεύσει
Βρετανούς για αυτές τις εργασίες, καθώς και πώς το σύστημα μετανάστευσης θα είναι
αποτελεσματικό ώστε να έρχονται στη Βρετανία οι κατάλληλοι άνθρωποι. Πάντως είναι πολύ
σημαντικό να μην χρονοτριβήσει η κυβέρνηση. Ο επόμενος πρωθυπουργός θα πρέπει να αυξήσει
τον αριθμό τόσο στη χορήγηση βίζας στα εξαιρετικά ταλέντα, όσο και να αφαιρέσει το όριο στις
βίζες Tier 2. Αν υπάρχουν άτομα με προσόντα και είναι ικανά να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της
οικονομίας, αφήστε τα να έρθουν στην χώρα.
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