Raport: Cyfryzacja i rynek pracy
Prezentujemy najnowszy raport Centrum Polityk Publicznych UEK. Tym razem eksperci CPP UEK
skoncentrowali się na zagadnieniach związanych z zagrożeniami i szansami jakie niesie
wprowadzanie nowych technologii na rynek pracy.
Cyfryzacja postępuje, a pandemia pokazała, że zmiany, które za sobą niesie, mogą nastąpić szybciej,
niż myślimy. To, co jeszcze kilka lat temu wydawało się niemożliwe, jak zdalna edukacja czy
telemedycyna, dzisiaj stało się codziennością. Większość z przeprowadzonych w ostatnich latach
badań naukowych przewiduje utratę miejsc pracy z powodu wdrożenia nowych technologii. Niektóre
analizy mówią o wyparciu przez roboty i automatyzację ponad 800 mln miejsc pracy, te bardziej
ostrożne o 400 mln.
Dlatego najnowszy raport CPP UEK autorstwa dr Małgorzaty Ćwiek, prof. dr. hab. Marka Ćwiklickiego,
dr. Dariusza Firszta, prof. UEK dr. hab. Marka Jabłońskiego, dr. Norberta Laurisza, dr Agnieszki Pacut i
dr. Mariusza Sołtysika poświęcony został właśnie analizie szans i zagrożeń jakie niesie za sobą
cyfryzacja rynku pracy. Autorzy zbadali jak pandemia zmieniła relacje rynkowe i społeczne tym
samym wpływając na konieczność opracowania nowych relacji pracowniczych.
Zdaniem ekspertów cyfryzacja i automatyzacja sprzyjają również zmniejszaniu zasięgu szeroko
rozumianego outsourcingu. Rosnąca produktywność pracy wpływa na obniżenie jej kosztów co
oznacza, że opłacalne staje się przywracanie zawodów i zadań dotychczas przerzucanych do krajów o
niskim poziomie kosztów pracy do krajów wysokorozwiniętych. Mimo, że w krajach
wysokorozwiniętych praca jest nadal droga, równocześnie dysponują one szerokim dostępem do
wysoko wykwalifikowanej siły roboczej.

Pełną treść raportu „Cyfryzacja i rynek pracy” można znaleźć na stronie internetowej Centrum:
www.politykipubliczne.pl w zakładce publikacje.

***
Centrum Polityk Publicznych UEK jest akademickim ośrodkiem badań podejmującym kluczowe
problemy administracji publicznej, gospodarki publicznej oraz zarządzania publicznego. Powołane do
życia wraz z początkiem 2020 roku, działa w ramach Małopolskiej Szkoły Administracji. Z Centrum
współpracuje kilkudziesięciu ekspertów/badaczy z wiodących krajowych i międzynarodowych
ośrodków badawczych.
Więcej na https://politykipubliczne.pl/ oraz na Facebooku https://www.facebook.com/CPPUEK i
Twitterze: https://twitter.com/cppuek

