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΄Εκθεση Παγκόσμιου Οικονομικού 

Φόρουμ

(world economic Forum)

Η έκθεση βασίζεται στην ιδέα ότι βρισκόμαστε στη μέση μιας 

τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης.

➢ Η Πρώτη Βιομηχανική Επανάσταση χρησιμοποίησε νερό και ατμό 

για να μηχανοποιήσει την παραγωγή.

➢Η δεύτερη χρησιμοποίησε ηλεκτρική ενέργεια για να δημιουργήσει 

μαζική παραγωγή.

➢ Η τρίτη χρησιμοποίησε ηλεκτρονικά μέσα και την τεχνολογία 

πληροφοριών για την αυτοματοποίηση της παραγωγής.



Έκθεση Παγκόσμιου Οικονομικού 

Φόρουμ

➢Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση 

χαρακτηρίζεται από ένα συνδυασμό τεχνολογιών 

στα πλαίσια της φυσικής, της ψηφιακής και της 

βιολογικής σφαίρας. 

➢Σκεφτείτε νανοτεχνολογία, ρομποτική, τεχνητή 

νοημοσύνη, κβαντική πληροφορική, αυτόνομα 

οχήματα, παντού παρούσα η συνδεσιμότητα κ.λπ.

➢Η βασική πτυχή της Τέταρτης Βιομηχανικής 

Επανάστασης είναι ότι εξελίσσεται με γρήγορο 

ρυθμό και η ταχύτητα των σημερινών 

ανακαλύψεων δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. 



Κατά την περίοδο 2018-2022 

➢Οι θέσεις εργασίας ενδέχεται να αυξηθούν παρά να   

μειωθούν

➢Θα υπάρξουν γρήγορες αλλαγές στους τύπους θέσεων 

εργασίας και δεξιοτήτων που απαιτούνται από την αγορά

➢Υπάρχει πολύ μεγάλη απαίτηση επανεκπαίδευσης σε όλο το 

εργατικό δυναμικό

Ιδιαίτερα:

Το ποσοστό εργασίας που επιτελούν οι άνθρωποι έναντι των 

μηχανών αλλάζει γρήγορα.

Οι ελλείψεις δεξιοτήτων θα οδηγήσουν σε ένα πιο γεωγραφικά 

κατανεμημένο εργατικό δυναμικό.



Η ζήτηση  εργασίας

❖ Στην πραγματικότητα μπορεί να αυξηθεί τα 

επόμενα 5 χρόνια παρά τη βαριά 

αυτοματοποίηση. 

❖Αυτό θα εκπλήξει πολλούς ανθρώπους, καθώς 

το συνηθισμένο επιχείρημα είναι ότι ο 

αυτοματισμός θα καταστρέψει θέσεις εργασίας.

❖Η μετάβαση αυτού του όγκου θέσεων εργασίας 

θα απαιτήσει προσαρμογή σε νέα δεδομένα και 

αυτή είναι η κεντρική προειδοποίηση που πρέπει να 

λάβουμε υπόψη.



Αλλαγές… 

Θα δούμε επίσης αλλαγές στη ζήτηση για 

συγκεκριμένες δεξιότητες. 

Πολλοί άνθρωποι θα διαπιστώσουν ότι επηρεάζονται 

μόνο συγκεκριμένα στοιχεία της βάσης δεξιοτήτων και 

των θέσεων εργασίας τους.

Υπάρχει μια σαφής τάση για αυξημένη ζήτηση για 

πολύπλοκη κριτική σκέψη και δημιουργικότητα, και 

μειούμενη ζήτηση για επαναλαμβανόμενη ή υψηλής 

αντοχής εργασία, εργασίες με βάση τη μνήμη, βασικές 

εργασίες διαχείρισης κ.λπ

Απαιτείται μαζική επανεκπαίδευση. 



Πώς θα γίνουν οι αλλαγές…

Ορισμένα από αυτά πρέπει να γίνουν μέσω:

✓εταιρικών προγραμμάτων 

✓από κυβερνήσεις και  

✓ με ατομική προσπάθεια 

Για επανακατάρτιση και «διά βίου μάθηση». 

Η δια βίου μάθηση είναι όλο και πιο σημαντική 

καθώς προχωράμε στο μέλλον. 

Ο κόσμος θα κινείται τόσο γρήγορα ώστε η 

διάρκεια ζωής των υπαρχουσών δεξιοτήτων να 

γίνεται μικρότερη και μικρότερη.



Μετακίνηση σε Νέους Τομείς

Το να μπορείς να κινηθείς  στους νέους τομείς γνώσης θα 

είναι ζωτικής σημασίας  

Μέχρι το 2022, τουλάχιστον το 54% όλων των εργαζομένων θα 

απαιτήσει σημαντική αναπροσαρμογή και αναβάθμιση.

Τα άτομα που επηρεάζονται έντονα από το μεταβαλλόμενο 

τοπίο θα χρειαστούν 80-100 ημέρες επανεκπαίδευσης.

Αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Πολλοί άνθρωποι δεν θα μπορέσουν να προσαρμοστούν σε 

αυτόν τον ρυθμό.



Πληροφορίες για το πόσο γρήγορα μπορεί να 

συμβεί:

➢Το 2018, βλέπουμε το 29% των «ωρών εργασίας» 

να γίνονται από μηχανήματα. 

➢Το 2022 προβλέπεται να αυξηθεί στο 42% όλων 
των ωρών εργασίας. 

Μετακίνηση σε Νέους Τομείς



Η εργασία στο μέλλον… (1)

Η μετατόπιση του 13% της συνολικής εργασίας σε διάστημα 5 

ετών είναι ένας γρήγορος ρυθμός και πιθανώς το ποσοστό της 

εργασίας που πραγματοποιείται από μηχανήματα θα συνεχίσει 

να αυξάνεται τόσο μέσω της τεχνητής νοημοσύνης όσο και της 

ρομποτικής.

Αυτό έχει πραγματικά κάποιες αξιοσημείωτες γεωπολιτικές 

επιπτώσεις.

Βλέπουμε την Ινδία και την Κίνα να αυξάνονται ραγδαία, καθώς 

τροφοδοτούνται από την αυξανόμενη παραγωγικότητα και 

πλούτο 1,3 δισεκατομμυρίων  πληθυσμών.



Σε έναν μελλοντικό κόσμο το 90% της εργασίας που 

ολοκληρώνεται από μηχανήματα, η πυκνότητα

πληθυσμού παύει να είναι βασικός μοχλός του 

πλούτου.

Οι νικητές θα είναι εκείνοι που μπορούν να 

αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν κατάλληλα 

Μηχανήματα.

Η εργασία στο μέλλον… (2)



Η εργασία στο μέλλον… (3)

«Μέχρι το 2022, τουλάχιστον το 54% όλων των 

εργαζομένων θα πρέπει να κάνει αναπροσαρμογή 

και αναβάθμιση».

Για τα άτομα με ρόλους που επηρεάζονται έντονα από 

το μεταβαλλόμενο τοπίο, η έκθεση εκτιμά την ανάγκη 

για 80-100 ημέρες επανεκπαίδευσης ανά άτομο. 

Αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί εστίαση. Υπάρχουν 

ανησυχίες ότι πολλοί άνθρωποι δεν θα μπορέσουν να 

προσαρμοστούν σε αυτόν τον ρυθμό.



Πέρα από το ανθρώπινο συστατικό, υπήρξαν πολλές 

υποθέσεις στο παρελθόν αναφορικά με το αυξανόμενο 

ποσοστό εργασίας και τις «αποφάσεις» που λαμβάνονται 

από μηχανές εναντίον ανθρώπων.

Πόσο γρήγορα μπορεί να συμβεί αυτό:

Το 2018, βλέπουμε το 29% των «ωρών εργασίας» να 

γίνονται από μηχανήματα. 

Αυτό προβλέπεται να αυξηθεί στο 42% όλων των ωρών 

εργασίας που πραγματοποιούνται από μηχανήματα το 
2022.

Η εργασία στο μέλλον… (4)



Η εργασία στο μέλλον… (5)

Ένα άλλο σημαντικό  βρίσκεται γύρω από τις 

τοποθεσίες των εργαζομένων.

Είναι σαφές ότι θα υπάρξουν ορισμένες δεξιότητες

που θα απαιτούν μεγάλη ζήτηση.

Για αυτές τις δεξιότητες, οι εταιρείες είναι πρόθυμες να 

παραβλέψουν τη γεωγραφική θέση. 

Αυτό θα συνδυαστεί με την επικείμενη άφιξη της 

παγκόσμιας κάλυψης στο Διαδίκτυο (μέσω 

δορυφορικών δικτύων, μπαλόνια της Google κ.λπ.).



Οι πληθυσμοί μας θα διασκορπιστούν πέρα από τις 

πόλεις και ακόμη και σε σχετικά απομακρυσμένες

περιοχές, δεδομένης της μείωσης της ανάγκης να 

είναι κοντά σε ένα χώρο εργασίας και εξαιτίας του 

αυξανόμενου κόστους της άνετης αστικής ζωής.

Από την προοπτική του εργοδότη, η χρήση της 

τεχνολογίας απομακρυσμένης συνεργασίας θα είναι 

σημαντική.

Η εργασία στο μέλλον… (6)



Η εργασία στο μέλλον… (7)

Οι χώρες, οι εταιρείες και οι ιδιώτες, απαιτείται να 

προσαρμοστούν για να αποφύγουν την άσχετη 

λειτουργία και για να εκμεταλλευτούν τις τεράστιες και 

γρήγορες ευκαιρίες που παρουσιάζονται. 

Η αλλαγή θα επιταχυνθεί και είναι επιτακτική ανάγκη να 

ξεπεράσουμε αυτό το κύμα το συντομότερο δυνατό.



Αυξανόμενη ζήτηση κατά την περίοδο 

έως το 2022 είναι:

➢οι Αναλυτές δεδομένων και οι Επιστήμονες, 

➢οι προγραμματιστές λογισμικού και εφαρμογών  

➢οι ειδικοί ηλεκτρονικού εμπορίου και κοινωνικών 

μέσων 

➢Ρόλοι που βασίζονται σημαντικά και ενισχύονται 

από τη χρήση της τεχνολογίας. 



Αναμένεται επίσης να αναπτυχθούν 

ρόλοι που αξιοποιούν διακριτικά 

«ανθρώπινες» δεξιότητες όπως:

➢ Εργαζόμενοι Εξυπηρέτησης Πελατών,

➢ Επαγγελματίες Πωλήσεων και Μάρκετινγκ, 

➢Κατάρτιση και Ανάπτυξη, 

➢Άνθρωποι και Πολιτισμός, 

➢Ειδικοί Οργανωτικής Ανάπτυξης και

➢Διαχειριστές Καινοτομίας.



10 κορυφαία αναδυόμενα επαγγέλματα

1. Αναλυτές δεδομένων και επιστήμονες

2. Ειδικοί λογισμικού και μηχανικής μάθησης

3. Άτομα που αναπτύσσουν και αναλύουν λογισμικό και 

εφαρμογές

4. Προϊστάμενοι και διευθυντές επιχειρήσεων

5. Υπεύθυνοι για πωλήσεις και μάρκετινγκ

6. Ειδικοί δεδομένων

7. Ειδικοί ψηφιακού μετασχηματισμού

8. Νέοι εξειδικευμένοι και ειδικοί τεχνολογίας

9.  Ειδικοί για την ανασυγκρότηση

10. Άτομα για υπηρεσίες τεχνολογίας αφοπλισμού



10 κορυφαία επαγγέλματα που 

μειώνονται:

1.Υπάλληλοι καταχώρησης δεδομένων

2.Λογιστές και οικονομικοί αναλυτές

3.Γραμματείς διοίκησης και δικηγορικών γραφείων

4.Εργάτες συναρμολόγησης και εργοστασίων

5.Υπάλληλοι για πληροφορίες και εξυπηρέτηση 

πελατών

6.Υπάλληλοι σε επιχειρηματικές υπηρεσίες και 

διαχειριστές διοίκησης

7.Λογιστές και ελεγκτές

8.Υπάλληλοι καταγραφής και αποθήκευσης υλικού

9.Γενικοί διευθυντές

10.Υπάλληλοι ταχυδρομικών υπηρεσιών


