Θεσσαλονίκη, 2 Ιουλίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Λιγότερη μυϊκή δύναμη, περισσότερο μυαλό για τους εργαζόμενους
του αύριο
Το Cedefop δημοσιεύει τη νέα πρόβλεψη δεξιοτήτων, η οποία εντοπίζει
παράλληλες και αντιφατικές τάσεις και προκλήσεις
Στο εγγύς μέλλον τα εργασιακά περιβάλλοντα αναμένεται να χαρακτηρίζονται
από μεγαλύτερη αυτονομία, λιγότερη ρουτίνα, μεγαλύτερη χρήση ΤΠΕ, μείωση
της χειρωνακτικής εργασίας και ενίσχυση της κοινωνικής αποστολής και της
διανοητικής εργασίας των εργαζομένων. Οι ανάγκες της αγοράς εργασίας σε
δεξιότητες θα μεταβληθούν και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αποκτήσουν νέες
δεξιότητες που θα αντιστοιχούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες. Η γήρανση του
εργατικού δυναμικού, η υπερειδίκευση και η πόλωση των θέσεων εργασίας στην
κορυφή και τη βάση της κλίμακας δεξιοτήτων θα αποτελέσουν ορισμένες από τις
κύριες προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας, η αντιμετώπιση των οποίων απαιτεί
την ανάληψη δράσης σήμερα.
Τις τελευταίες δεκαετίες, η παγκόσμια κατανομή της εργασίας έχει αλλάξει
δραματικά. Ο ανταγωνισμός και οι εμπορικές ευκαιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο
προβλέπεται ότι θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν τη διάρθρωση της
απασχόλησης στην Ευρώπη. Οι σχετικοί μισθοί και η σχετική παραγωγικότητα
θα έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην πλάστιγγα που θα καθορίσει ποιες θέσεις
εργασίας θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν και να αυξάνονται και ποιες θα
χαθούν λόγω του ανταγωνισμού από το εξωτερικό.
Η μεταποίηση είναι ο κύριος τομέας που επηρεάστηκε από αμφότερες τις
μεγατάσεις, το παγκόσμιο εμπόριο και την αυτοματοποίηση: καίτοι η παραγωγή
θα εξακολουθήσει να αυξάνει, η οικονομική ανάπτυξη δεν θα συνοδεύεται από
αύξηση των θέσεων απασχόλησης, αντιθέτως μάλιστα ενδέχεται να προκαλέσει
ακόμη και τη μείωσή τους. Ανάπτυξη της απασχόλησης αναμένεται να σημειωθεί
σε ορισμένους τομείς υψηλής απασχόλησης, όπως η παραγωγή μηχανοκίνητων
οχημάτων.
Ο τομέας των υπηρεσιών – περιλαμβανομένης της οικονομίας πλατφορμών –
αναμένεται να γνωρίσει την ταχύτερη ανάπτυξη της απασχόλησης στην Ευρώπη,
η οποία θα αφορά τόσο τις θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης όσο και τις θέσεις
εργασίας χαμηλής ειδίκευσης.
Για πάνω από μια δεκαετία, το Cedefop εντοπίζει αναντιστοιχίες δεξιοτήτων και
ανισορροπίες στην αγορά εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, θέτοντας πιθανά
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προβλήματα ενώπιον των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής. Περίληψη των
πορισμάτων της πιο πρόσφατης πρόβλεψης μελλοντικών τάσεων και
προβλημάτων μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό σημείωμα που δημοσιεύεται
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9130.
Διαβάστε τα δελτία Τύπου του Cedefop εδώ.
Δημιουργήστε λογαριασμό χρήστη στον δικτυακό μας τόπο και γίνετε συνδρομητές και
στις άλλες εκδόσεις του Cedefop (ενημερωτικό δελτίο, περιοδικό, ενημερωτικά
σημειώματα κ.λπ.).
Επικοινωνία
Υπεύθυνη Τύπου: Ρόζυ Βουδούρη
Τηλ.: +30 2310 490012, email: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
Επικεφαλής Τμήματος Επικοινωνίας: Gerd Oskar Bausewein
Τηλ.: +30 2310 490288, email: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
Σχετικά με το Cedefop
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop),
ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα,
υποστηρίζει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Συνδεθείτε μαζί μας
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