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Cyfrowe środowisko pracy –
to się dzieje naprawdę
DOBRE PRAKTYKI Z RYNKU POLSKIEGO
Technologia wskazywana jest jako czynnik redukujący
miejsca pracy, zwłaszcza te gdzie czynności są
powtarzalne i można je ująć w określony algorytm
działania. Technologia może też generować wiele
nowych miejsc pracy. Amerykańska firma Andela
dla przykładu, za pomocą kursów online wyszkoliła
20 000 programistów z Kenii, Nigerii i Ugandy. Firma
zamierza wyszkolić 100 00 programistów w Afryce
do 2024 r.

Czy polskie firmy, w tym instytucje finansowe,
też potrafią inwestować w rozwój (przyszłych)
pracowników na taką skalę?
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Cyfrowe środowisko pracy –
to się dzieje naprawdę
DOBRE PRAKTYKI Z RYNKU POLSKIEGO C.D.
W 1930 r. John Keynes prognozował, że w ciągu 100 lat
technologia spowoduje brak konieczności pracy
wykonywanej przez człowieka, a przynajmniej ograniczy
go do powiedzmy 3h dziennie. Dziś wiemy, że to się
raczej nie spełni. Dziś ekonomiści nie są w stanie ocenić
precyzyjnie wpływu nowych technologii na rynek pracy,
choć podejmowane są takie próby.

Czy możemy pobawić się w futurologię
i obstawić w którą stronę pójdzie rynek pracy
w Polsce w perspektywie 5, 10, 15 lat?
Proszę uzasadnić swoje przewidywania.
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DOBRE PRAKTYKI Z RYNKU POLSKIEGO C.D.
Wraz z wszechogarniającą cyfryzacją pojawia się
potrzeba również innych, tzw. ‘miękkich’ kompetencji,
zdolności integrowania ludzi i komponowanie zespołów
współpracujących z technologiami.

Jakie „niecyfrowe” kompetencje będą
potrzebne na polskim rynku, w szczególności
w instytucjach finansowych?
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DOBRE PRAKTYKI Z RYNKU POLSKIEGO C.D.
Sektor finansowy już dziś wskazywany jest jako jeden
z tych, w którym wiele operacji przejmie technologia.
Z drugiej strony mamy przykłady fintechów, która zamiast
tradycyjnych analityków kredytowanych zatrudniają
podobną liczbę specjalistów od ryzyka
i analizy danych po to aby ciągle usprawniali algorytmy
dla online’owych mechanizmów pożyczkowych.

Czy pracownicy sektora powinni zatem
obawiać się zmian technologicznych?
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