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Οι προγνώσεις δεξιοτήτων, σημαντικά εργαλεία για τη 
διαμόρφωση πολιτικής  
 
Σύμφωνα με διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων στον τομέα της έρευνας 
και της αγοράς εργασίας, οι προγνώσεις δεξιοτήτων του Cedefop 
παρέχουν έναν χρήσιμο δείκτη του τρόπου με τον οποίο η προσφορά 
και η ζήτηση δεξιοτήτων εξελίσσονται στην αγορά εργασίας της ΕΕ.  

Οι εμπειρογνώμονες συμμετείχαν σε τεχνικό συνέδριο που διοργάνωσε το Cedefop 
(Θεσσαλονίκη 17-18 Φεβρουαρίου 2011) με θέμα τη συνάφεια, τις χρήσεις και τις 
δυνατότητες βελτίωσης των μεσοπρόθεσμων προγνώσεων δεξιοτήτων του 
οργανισμού.  

Οι εργασίες του Cedefop στον τομέα των δεξιοτήτων συνέβαλαν σημαντικά στην 
«Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας», μία από τις εμβληματικές 
πρωτοβουλίες της νέας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και απασχόληση που φέρει τον τίτλο Ευρώπη 2020. 
Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να ενισχύσει τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας και 
να διασφαλίσει την καλύτερη αντιστοίχιση της ζήτησης με την προσφορά δεξιοτήτων 
σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Το Cedefop ζήτησε τη συνδρομή των εμπειρογνωμόνων για τη βελτίωση των 
μεθόδων και των εργαλείων που διαθέτει για την πρόγνωση δεξιοτήτων, και τους 
κάλεσε να παρουσιάσουν πώς χρησιμοποιούνται οι μελέτες πρόγνωσης σε διάφορα 
κράτη και διάφορους κλάδους οι μελέτες πρόγνωσης. Όλοι οι συμμετέχοντες 
συμφώνησαν ότι οι προγνώσεις μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω. Οι 
προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες εξέτασαν τη συνοχή των μεθόδων και των 
εργαλείων του Cedefop και τα συνέκριναν με διάφορες εθνικές προσεγγίσεις. Επίσης, 
υπέδειξαν προσαρμογές και πρότειναν ιδέες για τη μελλοντική ανάπτυξη των 
προγνώσεων. Το έλλειμμα αξιόπιστων εθνικών δεδομένων θεωρήθηκε ότι αποτελεί 
τον μείζονα ανασταλτικό παράγοντα στην ακριβή διαμόρφωση των προγνώσεων.  

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, το Cedefop ανακοίνωσε την τελευταία 
επικαιροποίηση της πρόγνωσης για το 2010. Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία για την 
αγορά εργασίας δικαιώνουν σε μεγάλο βαθμό τις προγνώσεις του Cedefop για το 
2010. Οι ελάσσονες αποκλίσεις οφείλονταν στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 
στην αγορά εργασίας: επιπτώσεις που τελικά αποδείχτηκαν λιγότερο σοβαρές από 
ό,τι προβλεπόταν στις αρχές του 2010. 

Περισσότερες πληροφορίες 

1. Ιστοθέση του συνεδρίου 
http://events.cedefop.europa.eu/skills2011/ 

http://events.cedefop.europa.eu/skills2011/


2. Ενημερωτικό σημείωμα του Cedefop: Τι να περιμένουμε όσον αφορά τις 
δεξιότητες στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας; 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/17783.aspx 
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Σχετικά με το Cedefop 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) είναι 
οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που στηρίζει τη χάραξη 
ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
www.cedefop.europa.eu 
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