Czy roboty wygryzą nas z roboty? - cz. 1

Czy ludzie pozostaną niezastąpieni? Czy czeka nas automatyzacja? Prognozy dla rynku pracy
za 15 lat.
Praca dla tych, którzy nieustannie się rozwijają
Za kilkanaście lat rynek pracy będzie wyglądał zupełnie inaczej. Choć zawód przyszłości już teraz
posiada 10% osób, to 70% będzie musiało zmienić sposób wykonywania swojej profesji, a 20%
powinno liczyć się z tym, że ich obowiązki przejmą roboty. Rozwój technologii przyniesie jednak
również nowe miejsca pracy. Ludzie pozostaną niezastąpieni, ale pod jednym warunkiem – muszą
być gotowi na ciągłą naukę.
Automatyzacja jest głównym trendem przyszłości. Wizja czasów, w których ludzie zostaną
zdominowani lub zastąpieni przez roboty, na dzień dzisiejszy, spełnia się tylko w kinie czy
literaturze. W prawdziwym świecie rozwój technologii daje szansę na realną poprawę warunków
życia, w tym również i pracy.
O perspektywach rynku zatrudnienia w przyszłości mówią najnowsze badania przeprowadzone
przez międzynarodową grupę edukacyjną Pearson, fundację Nesta oraz eksperta z Oxford Martin
School. Specjaliści pracujący nad raportem „Future of Skills. Employment in 2030” skupili się na
wyodrębnieniu umiejętności oraz obszarów wiedzy, które z uwagi na prognozowane trendy, zmiany
społeczne, demograficzne i polityczne, będą już niebawem najbardziej pożądane przez
pracodawców.
Prognozy są pozytywne - stanowiska pracy w przyszłości będą prawdopodobnie projektowane tak,
by łączyły unikalne kompetencje człowieka z efektywnością, którą zapewni maszyna. Kluczowe
założenie tych przewidywań jest jednak oparte na tym, że ludzie dostosują się do zmian na rynku

pracy, gdyż to, że one nastąpią, jest pewne.
Pojawią się nowe zawody
Do 2030 roku aż 90% znanych nam obecnie zawodów ulegnie dezaktualizacji - zdecydowaną
większość (70%) czeka „jedynie” lifting, ale 20% aktualnie istniejących stanowisk w ogóle zniknie
z rynku, ponieważ zostaną w pełni zmechanizowane. Pojawią się też jednak zupełnie nowe zawody.
Niektóre z nich już rodzą się i rozwijają na naszych oczach.
„Nasze badania wskazują, że roboty nie zabiorą nam pracy, niemniej technologia zmieni oblicze
gospodarki oraz zatrudnienia. Tym samym już teraz powinniśmy zweryfikować, jakich umiejętności
będą oczekiwać pracodawcy i znaleźć sposób, aby je w sobie rozwinąć lub nabyć. Jeśli
odpowiednio się przygotujemy, cyfrowa transformacja realnie poprawi życie milionów ludzi na
całym świecie, zaradzi globalnemu spadkowi wydajności i rosnącej nierówności dochodów” –
mówi John Fallon, CEO, Pearson.
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