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A készségigény előrejelzések a szakpolitika fontos
eszközei, de további fejlesztések szükségesek
Kutatók
és
munkaerő-piaci
szakértők
nemzetközi
csoportja
megállapította, hogy a Cedefop készségekkel kapcsolatos előrejelzései
az EU munkaerőpiacán a készségek terén jelentkező kereslet és kínálat
alakulásának hasznos mutatói.
A szakértők a Cedefop által február 17–18-án Thesszalonikiben tartott és az
ügynökség készségekre vonatkozó középtávú előrejelzéseinek relevanciájával,
felhasználásával és lehetséges fejlesztésével foglalkozó szakmai konferencián
vettek részt.
A Cedefop készségekkel kapcsolatos munkája jelentősen hozzájárult az Európai
Unió új, a fenntartható növekedést és foglalkoztatást célzó Európa 2020
stratégiájának „Új készségek és munkahelyek menetrendje” c. kiemelt
kezdeményezéséhez. A kezdeményezés célja a munkaerőpiacon való részvétel
növelése, és a munkaerő-piaci kereslet-kínálat közelítés elősegítése.
A Cedefop a szakértők támogatását kérte a készségigény előrejelzések
módszereinek és eszközeinek fejlesztéséhez, illetve a prognózistanulmányok
nemzeti vagy ágazati felhasználásának megismeréséhez. A konferencia valamennyi
résztvevője egyetértett abban, hogy a minőség és relevancia biztosítása érdekében
további fejlesztések szükségesek. A meghívott szakemberek a Cedefop
módszereinek és eszközeinek következetességét vizsgálták – számos nemzeti
megközelítéssel összevetetve azokat. Ezenfelül az előrejelzések további fejlesztése
érdekében kiigazításokat javasoltak és új ötleteket fogalmaztak meg. A megbízható
[és összehasonlítható] adatok kulcsfontosságúak a jövőbeni előrejelzések
szempontjából.
A konferencián a Cedefop ismertette a 2010-es előrejelzés legfrissebb kiadását. A
legújabb munkaerő-piaci statisztikák azt bizonyítják, hogy a Cedefop 2010-es
előrejelzései meglehetősen pontosak. A kisebb eltérések abból adódtak, hogy a
gazdasági válság munkaerőpiacra gyakorolt hatása 2010 elején a várakozásoknál
csekélyebb mértékű volt.
További információk
1. A Konferencia honlapja
http://events.cedefop.europa.eu/skills2011/

2. Cedefop Tájékoztató: Milyen szaktudásra lesz igény az európai
munkaerőpiacon?
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/17783.aspx
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A Cedefop-ról
A Cedefop (Európai Szakképzés-fejlesztési Központ) az Európai Unió Thesszalonikiben,
Görögországban működő ügynöksége, amely a szakképzéssel kapcsolatos európai szintű
szakpolitikai döntéshozatalt támogatja. www.cedefop.europa.eu

